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1.Introdução 

 

Ao longo dos anos, o porte pago (agora designado ‘incentivo à leitura’) – 

assunção total ou parcial pelo Estado do custo da expedição postal das publicações 

periódicas – tem sido um dos mais emblemáticos apoios do Estado à Comunicação 

Social, absorvendo uma fatia significativa das verbas atribuídas à imprensa. Apesar de 

ser um apoio indirecto, cujo objectivo expresso é fazer com que as publicações 

cheguem aos leitores, suprindo lacunas nas redes de distribuição, este incentivo tem 

sido considerado como um dos principais sustentáculos da imprensa local e regional, 

principal beneficiária deste incentivo. 

Esta política está, no entanto, longe de ser pacífica. Ao longo de mais de três 

décadas de democracia em Portugal, tem originado fortes controvérsias. 

Independentemente da conhecida intensidade dos debates sobre esta matéria, e que 

frequentemente saltam para a esfera pública, o nosso trabalho no terreno permitiu-

nos confirmar que estes subsídios (ou a sua ausência ou diminuição) continuam a ser 

defendidos e atacados por diferentes actores sociais. A realidade nacional está, de 

resto, em sintonia com os debates mais amplos sobre os apoios à imprensa que 

ocorrem por toda a Europa (v., inter alia, Fernández et al. 2008). 

O futuro do apoio à imprensa, em geral, e à imprensa regional, em particular, 

tem sido objecto de profunda discussão. Para uns, a imprensa é um pilar estrutural e 

estruturante dos sistemas democráticos e, nesse quadro, os estados têm 

responsabilidades no sentido de garantir a pluralidade de vozes e a diversidade de 

olhares. Para outros, estes mecanismos de apoio promovem o imobilismo e distanciam 

os jornais da realidade objectiva dos mercados e dos interesses dos leitores.  

Qualquer que venha a ser a política futura nesta matéria, em Portugal, é notório 

que a imprensa regional é uma área com reconhecida importância social e à qual o 

Estado tem dado atenção: produzindo legislação específica, implementando decisões e 

despendendo, no processo, verbas do erário público. É, no entanto, de salientar que o 

caminho feito não foi sujeito a um trabalho sistemático de avaliação por parte de 

entidades externas. É, de resto, notável a inexistência de uma tradição de avaliação 

das políticas públicas de comunicação social em Portugal. Estando a ser dados os 

primeiros passos nesta matéria, carece-se de um saber de experiência feito, que muito 
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útil seria neste momento. Há já uma longa tradição de avaliação das políticas públicas 

noutros países, ficando Portugal, nesta matéria, muito aquém dessas realidades. 

Esta limitação foi, no entanto, para a equipa de investigação motivo de estímulo 

pelo desafio teórico e empírico que representa e, acima de tudo, porque se considera 

da maior relevância a compreensão da política de porte pago/incentivo à leitura num 

subsector de inegável relevância sócio-cultural e cívico-política como é a imprensa 

regional. 

Esperamos que este exercício de avaliação de políticas públicas abra terreno 

para uma forma de acção pública pautada menos pelo lado impressivo ou 

circunstancial e mais pelo conhecimento da situação e pela ponderação de resultados 

previamente obtidos. Com este documento em mãos, o Estado estará munido de um 

conjunto de elementos que desejavelmente contribuirão para a fundamentação das 

escolhas políticas que são feitas em nome dos cidadãos e contribuintes e estes, por sua 

vez, poderão também repensar mais aprofundadamente as modalidades e horizontes 

da sua acção. Neste capítulo introdutório, faremos um breve historial do projecto, 

apresentaremos os conceitos operativos utilizados no âmbito do estudo e 

explicitaremos a estrutura do Relatório Final. 

 

1.1.Breve Historial do Projecto 
 

No âmbito do Protocolo de cooperação técnica e científica, celebrado no dia 30 

de Abril de 2009, entre o Gabinete para os Meios de Comunicação Social (GMCS) e a 

Universidade do Minho (UM), o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade levou 

a cabo, entre os dias 2 de Maio e 31 de Outubro de 2009, o desenvolvimento de um 

modelo de avaliação da política de incentivo à leitura (anteriormente designada de 

‘porte pago’). 

A proposta de modelo de avaliação, elaborada pela equipa do Centro de Estudos 

de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, foi colocada em consulta 

pública (v. http://gmcs.pt/index.php?op=cont&cid=1189&sid=1419), para que todos os 

actores sociais com interesses específicos na área e cidadãos, em geral, tivessem 

oportunidade de o analisar, de se pronunciar sobre o documento e de o debater com a 

equipa que o realizou. Nesse sentido, o GMCS promoveu, no dia 19 de Fevereiro de 

http://gmcs.pt/index.php?op=cont&cid=1189&sid=1419
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2010, no Palácio Foz, em Lisboa, uma apresentação pública do modelo com o objectivo 

de garantir a efectiva participação de todos os interessados e a incorporação dos 

respectivos contributos no seu desenvolvimento, tal como previa o próprio modelo. 

Finalizada a fase dos contributos sobre este documento, o GMCS manifestou o 

desejo de manter a colaboração com o CECS e com a equipa que desenvolveu o 

Modelo de Avaliação, com vista à sua implementação. Procurando responder 

especificamente ao convite formal entretanto endereçado pelo Gabinete para os 

Meios de Comunicação Social, foi elaborado, em Abril de 2010, um documento no qual 

constava um conjunto de acções a levar a cabo no quadro da implementação do 

modelo, a calendarização e o orçamento desse projecto. Desde então, foram 

elaborados dois Relatórios Intercalares relativos às acções desenvolvidas pela equipa 

até ao dia 31 de Dezembro de 2010. Tal como previsto na calendarização do projecto 

(v. anexo 1), os resultados finais do estudo são agora apresentados neste documento 

datado de dia 31 de Março de 2011. 

 

 

1.2.Conceitos Operativos  
 

Dada a sensibilidade do tema e os diferentes usos dos conceitos por parte dos 

inúmeros actores, directa e indirectamente envolvidos nesta matéria, consideramos 

importante clarificar, desde já, os conceitos operativos centrais ao estudo. 

Os conceitos que passaremos a enunciar correspondem, no essencial, às noções 

apresentadas aquando da realização do modelo de avaliação da política de porte 

pago/incentivo à leitura já mencionado. Sendo este projecto um trabalho de aplicação 

parcial do modelo aprovado (que previa já níveis diferentes de implementação), foi, 

para a equipa, importante constatar que os conceitos então mobilizados se revelaram 

resistentes a uma análise empírica mais fina e que mantêm, por isso, relevância para a 

compreensão da realidade social. 

Importa sublinhar que os esclarecimentos que reiteramos dos conceitos centrais 

ao projecto (‘política’, ‘incentivo à leitura’, ‘avaliação’ e ‘imprensa regional’) se pautam 

por uma lógica instrumental aos objectivos definidos para esta avaliação. O 

reconhecimento da extraordinária complexidade destes conceitos leva-nos a optar, 
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exclusivamente, pela clarificação do seu valor operativo no quadro da avaliação que 

estamos a realizar. 

 

1.1.1.  Política 

Política (pública) pode ser compreendida como um conjunto de objectivos, orientações 

e acções levadas a cabo (ou não) por uma determinada estrutura estatal. Uma política pode 

compreender um conjunto reduzido ou alargado de iniciativas políticas. Por isso, quando, 

ocasionalmente, queremos reforçar a ideia de pluralidade de leis e acções, poderemos utilizar 

o conceito no plural: políticas públicas de incentivo à leitura e/ou de porte pago. Durante a 

preparação deste trabalho, encontrámos, em discursos escritos e orais, a utilização 

indiferenciada de ‘política’ de porte pago/incentivo à leitura e ‘políticas’ de porte 

pago/incentivo à leitura. 

 

1.1.2. Incentivo à Leitura 

O conceito de incentivo à leitura pode ser entendido a partir de duas perspectivas: do 

ponto de vista empresarial e do ponto de vista das comunidades locais. Do ponto de vista 

empresarial, refere-se à acção das empresas e meios de comunicação social e regional. Pode 

revestir uma orientação de dominante pró-actividade, quando assenta em iniciativas tomadas 

pelos órgãos de imprensa local e regional para incentivar acções e projectos, pontuais ou 

duradouros, de difusão e utilização das respectivas publicações. Pode, por outro lado, assumir 

uma orientação de dominante passividade, quando assenta nos potenciais benefícios que 

decorrem da simples existência, publicação e difusão de um órgão de imprensa local ou 

regional. As duas possibilidades não se excluem. No entanto, parece óbvio que o quadro 

normativo português toma como adquirido e como base comum a segunda orientação 

referida. O que significa que, do ponto de vista da avaliação de políticas públicas e do princípio 

de justiça e equidade que lhe deve presidir, toda a acção planeada e realizada para além desse 

patamar básico deveria ser objecto de valorização. 

Do ponto de vista das comunidades locais, o incentivo à leitura referir-se-ia aos 

benefícios implícitos ou procurados, presumíveis ou/e mensuráveis de um ou vários meios de 

informação impressa local e regional, incluindo projectos e iniciativas orientados para o 

fomento da leitura, mediante o recurso àqueles meios. Em abstracto, o incentivo à leitura 

poderia ser concebido de acordo com um modelo assente na iniciativa local, promovida não só 

por entidades ligadas à imprensa, mas também por escolas, associações de âmbito sócio-
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cultural, etc. O financiamento, neste quadro, decorreria da apresentação/candidatura de 

projectos e da avaliação independente dos méritos de cada candidatura. Convém, no entanto, 

sublinhar que não tem sido essa a orientação plasmada no plano jurídico e na prática seguida 

no nosso país. Assim sendo, para efeitos deste estudo, entende-se, pois, colocar no terreno 

empresarial o centro de gravidade, visto ser em função deste plano, e para ele, que o sistema 

de incentivo à leitura foi arquitectado, é definido e está a ser aplicado. 

   

1.1.3. Avaliação 

O conceito de avaliação é também, para nós, crucial, uma vez que o modelo construído 

no âmbito deste projecto, e que é agora implementado, tem precisamente essa designação: 

modelo de avaliação. A noção de avaliação articula-se, no entanto, com outras noções 

relevantes que não deixaremos de apresentar sucintamente. 

Genericamente, podemos considerar que avaliar é formular um juízo de valor sobre uma 

determinada realidade (material, simbólica, estática ou fluida). Num quadro de políticas 

públicas, a necessidade crescente de avaliação resulta, pelo menos do ponto de vista da 

enunciação, de uma maior exigência de transparência democrática, de racionalidade 

processual, de responsabilização dos actores políticos e de prestação de contas perante 

cidadãos, contribuintes e eleitores. 

Num documento resultante da 11th UN Inter-Agency Round Table on Communication 

for Development sobre monitorização e avaliação (United Nations, 2009), foi estabelecida, de 

uma forma clara, a distinção entre monitorização e avaliação. Neste documento, 

monitorização é entendida como um processo contínuo que implica um permanente feedback 

sobre o desenvolvimento – direcção, consistência e output – de um determinado programa. “A 

monitorização sistemática pode oferecer indicações precoces do progresso e do sucesso e 

pode ser usada para identificar o potencial existente para melhoria” (United Nations, 2009: 7). 

Distintamente, o mesmo documento refere que a avaliação analisa a relevância, adequação, 

eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade dos esforços desenvolvidos, tendo como base 

[dessa análise] os critérios e metas previamente acordados. “Idealmente, o estudo sistemático 

e objectivo da concepção de um programa, sua implementação e resultados deverá permitir a 

identificação do que funciona e porquê, a demonstração dos resultados pretendidos e 

imprevistos e deverá contribuir para futuras opções estratégicas” (United Nations, 2009: 7). 

O ‘Petit Guide’ do Conselho de Avaliação Interministerial do Governo Francês (1994) 

distingue ainda avaliação de investigação pura, uma vez que a investigação realizada no 

quadro da avaliação tem assumidamente uma finalidade normativa e instrumental. 
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Reconhecendo que, no limite, toda a investigação, mesmo fundamental, não é externa ao seu 

enquadramento social, este documento salienta que a dimensão instrumental da investigação 

para a avaliação não diminui a sua credibilidade, uma vez que deve basear-se numa relação de 

autonomia face aos interesses políticos (ou outros) dessa avaliação. 

O mesmo documento procura ainda clarificar a diferença entre avaliação e controle de 

gestão/auditoria organizacional. “O controle e a auditoria dizem respeito às normas internas 

do sistema em análise (compatibilidade regulatória e/ou jurídica e normas funcionais) ao passo 

que a avaliação procura apreender de um ponto de vista externo os efeitos e/ou o valor da 

acção considerada” (Conselho de Avaliação Interministerial do Governo Francês, 1994: s/pág.). 

Neste quadro, o que significa, então, avaliar políticas públicas? Essencialmente, trata-se 

de desenvolver um percurso de pensamento que permita a elaboração de um juízo de valor 

que, por sua vez, melhore as práticas e a performance das instituições; trata-se também de 

instruir decisões políticas e mobilizar competências e talentos para iniciativas consideradas 

desejáveis. O esforço de julgar o desenho/concepção de uma política (ou políticas, 

dependendo do objecto de estudo em análise), a sua implementação e resultados exige uma 

visão integrada das principais qualidades dessa política. 

Para o Conselho de Avaliação Interministerial do Governo Francês, 1994: s/pág.), as 

qualidades que caracterizam ‘une bonne politique’ são: 

1) Coerência (na concepção e na implementação): os diferentes objectivos são 

coerentes entre si? Os meios jurídicos, humanos e financeiros disponíveis respondem a 

esses objectivos? 

2) Cumprimento de objectivos: em que medida as transformações verificadas na 

realidade social correspondem aos objectivos formulados? 

3) Eficácia: em que medida os efeitos específicos [effets propres] da política 

correspondem aos objectivos? 

4) Eficiência: os recursos financeiros mobilizados para essa política foram 

devidamente utilizados? Qual a relação entre o custo e os resultados? 

5) Impacto: quais são as consequências globais da política para a sociedade? São 

benéficas? 

6) Pertinência: uma política justifica-se genericamente pela identificação de um 

‘problema social’ perante o qual os responsáveis políticos entendem ser necessário 

agir. Uma política é pertinente se os seus objectivos explícitos estão adaptados à 

natureza do(s) problema(s). A questão da pertinência é a mais delicada e a mais 

‘política’.  
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Esta identificação, ainda que em abstracto, das qualidades de uma política desejável 

numa determinada esfera de intervenção pública contribuiu para a reflexão que sustentou a 

construção do modelo de avaliação específico para a política de incentivo à leitura em Portugal 

que está agora em implementação. 

 

1.2.4. Imprensa Regional 

O terreno no qual se materializa a acção política é a própria imprensa regional (por 

vezes, designada local). Assim sendo, daremos conta da sua definição legal, que corresponde 

também ao nosso conceito operativo. 

A Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro) refere na alínea d) do Artigo 10.º que 

as “reproduções impressas de textos ou imagens disponíveis ao público, quaisquer que sejam 

os processos de impressão e reprodução e o modo de distribuição utilizado”, podem ser “de 

âmbito nacional, regional e destinadas às comunidades portuguesas no estrangeiro”. No Artigo 

14.º é especificado que “são publicações de âmbito regional as que, pelo seu conteúdo e 

distribuição, se destinem predominantemente às comunidades regionais e locais”. 

Por seu turno, o Artigo 1.º do Estatuto da Imprensa Regional (Decreto-lei n.º106/88 de 

31 de Março) considera como sendo imprensa regional “todas as publicações periódicas de 

informação geral, conformes à Lei de Imprensa, que se destinem predominantemente às 

respectivas comunidades regionais e locais, dediquem, de forma regular, mais de metade da 

sua superfície redactorial a factos ou assuntos de ordem cultural, social, religiosa, económica e 

política a elas respeitantes e não estejam dependentes, directamente ou por interposta 

pessoa, de qualquer poder político, inclusive o autárquico”. 

O único instrumental legal que refere a imprensa ‘local’ distintamente da imprensa 

‘regional’ é o Decreto-lei n.º 7/2005 de 6 de Janeiro alterado pelo Decreto-lei n.º 35/2009, de 9 

de Fevereiro. No capítulo II, Secção 1, Art. 5º, ponto 6 considera-se “de âmbito local a 

publicação que não sendo de âmbito nacional não preencha os critérios mencionados nos 

números anteriores” (v. http://www.gmcs.pt/index.php?op=fs&cid=700&lang=pt). Esta 

enunciação não clarifica, de forma substantiva, as diferenças entre imprensa regional e 

imprensa local. Essa tem sido, aliás, a prática do legislador e da maioria dos actores sociais que 

se pronunciam sobre esta matéria. 

Neste estudo, reconhecemos a profunda complexidade dos conceitos, mas optámos, por 

razões operativas, por considerar a noção de imprensa regional como um conjunto de 

publicações que se destinam essencialmente às respectivas comunidades e que são 

http://www.gmcs.pt/index.php?op=fs&cid=700&lang=pt
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classificadas como ‘regionais’ pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Para 

mais sobre este debate, o leitor poderá consultar a bibliografia deste Relatório Final. 

 

1.3.Estrutura do Relatório 
 

Para além deste texto introdutório (Capítulo 1) e das Conclusões Finais (Capítulo 6) onde 

estão integradas recomendações para eventual consideração por parte das autoridades 

públicas, este documento compreende um capítulo metodológico (Capítulo 2), no qual são 

explicitadas e fundamentadas as opções que a equipa considerou adequadas para levar a cabo 

a avaliação da política de incentivo à leitura. 

O Capítulo 3 é inteiramente dedicado à caracterização do sector. Apesar de inúmeros 

esforços da academia e de entidades ligadas ao sector, trata-se ainda de uma área 

insuficientemente estudada e de difícil tradução em termos quantitativos, a começar, desde 

logo, pelo número de títulos activos. Este capítulo – fortemente baseado em análise 

documental, em informação recolhida no terreno e através do Inquérito Nacional sobre a 

Imprensa Regional – procura organizar a informação que é já do domínio público, apresentar 

novos elementos e identificar zonas de indefinição e incerteza. 

No Capítulo 4, é apresentado e discutido o percurso da política de porte pago/incentivo à 

leitura, nas últimas décadas, em Portugal. Sendo esta a política em avaliação, importa 

compreender a sua evolução e actuais características. É, para nós, essencial que as políticas 

públicas tenham por base o conhecimento da realidade social, legal, cultural e económica. 

Assim sendo, a avaliação desta política tem que ser construída a partir dessa compreensão. 

O Capítulo 5 corresponde à implementação do modelo de avaliação que será explicitado, 

detalhadamente, no Capítulo 2 sobre as opções metodológicas. Sendo o capítulo mais longo e 

mais substantivo, no âmbito da tarefa que nos foi solicitada, o capítulo 5 do Relatório torna 

também clara a complexidade do desafio, uma vez que esta política envolve inúmeros actores e 

tem consequências nítidas e difusas, que importa analisar tanto na sua especificidade como na 

sua globalidade.  

Após as conclusões apresentadas no Capítulo 6, o Relatório integra um conjunto de 

Anexos que não são meramente acessórios e para os quais gostaríamos de chamar a atenção. 

Por razões que se prendem com economia de espaço e de apresentação do documento, 

optámos por colocar em Anexo os resumos das entrevistas realizadas, com destaque para as 

ideias centrais, e uma síntese dos resultados obtidos em cada estudo de caso. 

Independentemente, da sua utilização no quadro da avaliação realizada, estes dois anexos em 
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particular (Anexos 3 e 4) são de uma grande riqueza e valor documental para qualquer 

investigação futura sobre a Imprensa regional em Portugal. 
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2.Metodologia e Modelo de Avaliação 
 

Este capítulo é dedicado às opções metodológicas que permitiram o desenvolvimento 

do modelo de avaliação do porte pago/incentivo à leitura e sua posterior implementação. 

Expomos aqui os caminhos traçados para essa construção e apresentamos o modelo em si – os 

princípios que o sustentam e a sua arquitectura. A implementação do modelo de avaliação, 

que corresponde à parte mais substantiva deste Relatório Final, será operacionalizada no 

Capítulo 5. 

O modelo de avaliação da política de incentivo à leitura e a avaliação propriamente dita 

assentaram num sólido conhecimento da realidade social. Ao longo de um ano de projecto, foi 

desenvolvido um trabalho exaustivo que englobou análise documental, entrevistas 

exploratórias, entrevistas em profundidade, análises de casos e um inquérito nacional. Foi 

precisamente a leitura integrada dos dados empíricos recolhidos (documentais e orais) e o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre os princípios que devem sustentar esta avaliação que 

tornaram possível a compreensão das dimensões e factores essenciais desta análise. 

É importante sublinhar que, dada a especificidade do objecto a avaliar (a influência de 

uma política pública no incentivo à leitura), o modelo baseia-se essencialmente em 

metodologias qualitativas, mesmo tendo havido recurso a um inquérito de opinião por 

amostragem (com uma expressão naturalmente quantitativa). Não é possível ‘medir’ 

matemática e objectivamente se, e quão, determinada política contribui para aumentar os 

índices reais de leitura, havendo que confiar, em diversas situações, na sinceridade dos actores 

envolvidos e na bondade dos argumentos aduzidos. 

Acredita-se, por vezes, que a ciência (dita ‘social’ ou ‘exacta’) tem respostas definitivas, 

quando ela é precisamente baseada na dúvida, no permanente questionamento. Conscientes 

de que o conhecimento científico não está nunca acabado e de que não há respostas 

definitivas, este percurso metodológico ajudou a equipa a compreender o valor percebido 

desta política e, acima de tudo, permitiu a construção de uma avaliação autónoma e 

independente, ainda que necessariamente provisória. 

 

2.1.Análise Documental 
 

Tal como previsto, a análise documental constituiu uma dimensão estruturante do nosso 

percurso. Foi realizado um trabalho exaustivo de recolha de produção teórica, nacional e 

internacional, de documentação relativa à definição e implementação da política de incentivos 
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à leitura (leis, regulamentos, directivas, relatórios de execução, etc.) e de elementos 

caracterizadores da imprensa regional, nomeadamente através do recurso às bases de dados 

do GMCS, da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), do INE (Instituto Nacional 

de estatística), entre outros. 

O trabalho de análise documental corresponde a um aprofundamento do estudo já 

realizado aquando da preparação do modelo de avaliação (v. Proposta de Modelo de Avaliação 

in http://gmcs.pt/index.php?op=cont&cid=1189&sid=1419). Este aprofundamento passou pela 

leitura de novas publicações e pela re-análise de um conjunto vasto de instrumentos 

programáticos, legislativos e reguladores. Todas as consultas feitas podem ser verificadas na 

Bibliografia deste estudo. 

Ainda que os resultados da análise documental se revelem mais explícitos nos primeiros 

capítulos deste Relatório relativos à caracterização da Imprensa Regional e das políticas de 

porte pago/ incentivo à leitura, importa realçar que a análise documental foi transversalmente 

necessária e indispensável ao desenvolvimento do modelo da avaliação, à implementação 

desse modelo e à discussão dos resultados. 

 

2.2.Entrevistas 
 

As entrevistas a actores sociais com conhecimento específico nas matérias em estudo 

e/ou com objectivos e interesses identificáveis (particulares ou colectivos) no quadro dos 

processos em estudo são opções metodológicas frequentes na investigação em Ciências 

Sociais. Trata-se de uma técnica de recolha de informação que pode ser utilizada em contextos 

de exploração inicial do objecto de estudo, de recolha de dados em contextos nos quais o 

objecto de estudo está já devidamente recortado e ainda como mecanismo de confirmação 

das informações já obtidas através de outras fontes documentais. Neste estudo, as entrevistas 

foram relevantes como fontes primárias de informação e para garantir a triangulação de dados 

em diversas circunstâncias, permitindo assim aumentar a robustez da informação mobilizada 

para a avaliação da política de porte pago/incentivo à leitura. 

A avaliação da política de incentivo à leitura ganhou, por isso, em incorporar as 

percepções e opiniões de agentes colocados em diferentes postos de observação. Com essa 

finalidade, foi constituída uma lista compreendendo individualidades ligadas às associações do 

sector, a políticas públicas directa ou indirectamente relacionadas com o fomento da leitura, 

académicos com investigação sobre a imprensa regional, legisladores, decisores e ex-políticos 

com responsabilidades no âmbito do presente estudo (v. lista de entrevistados no Anexo 2). 

http://gmcs.pt/index.php?op=cont&cid=1189&sid=1419


 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

22 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

No total, e independentemente das entrevistas realizadas no âmbito dos estudos de 

caso, foram feitas mais de três dezenas de entrevistas a personalidades com conhecimento 

especializado no sector (seja por razões de natureza académica, profissional, associativa, ou 

cívica). Nesta contagem, não consideramos também um número substantivo de contactos 

informais para obtenção esporádica de dados assim como as entrevistas realizadas a diversos 

actores sociais e cidadãos no quadro da tentativa de compreensão da sua relação com a 

imprensa regional. As entrevistas a que nos referimos nesta secção foram gravadas e 

constituíram um importante acervo para a avaliação da política de porte pago/incentivo à 

leitura. Por razões que se prendem com a dimensão do relatório (dada a quantidade de 

entrevistados e horas de gravação), entendemos mais útil colocar em anexo (Anexo 3) uma 

síntese das ideias principais apresentadas por estas personalidades.  

 

2.3.Estudos de Caso 
 

A observação, em profundidade, no terreno não poderia deixar de ser uma peça central 

deste processo, tendo-se revelado a opção metodológica mais exigente e desafiadora para a 

equipa do projecto. Apesar de se tratar de uma metodologia difícil e demorada, requerendo 

presenças mais prolongadas em diversas partes do território nacional e contactos com 

múltiplos actores locais, foram elaborados 12 estudos de caso. Na selecção dos casos, foram 

tomados em consideração os seguintes critérios:  

a) diversidade geográfica; 

b) dimensão relativa das empresas; 

c) relação com as comunidades lusófonas; 

d) grau de desenvolvimento tecnológico; 

e) natureza dos projectos.  

A implementação destes critérios exigiu naturalmente uma articulação com as 

empresas, uma vez que a realização dos estudos de caso pressupõe a devida autorização por 

parte das entidades em causa. Devemos, no entanto, registar, que todas as instituições pré-

seleccionadas, de acordo com os critérios estabelecidos, acolheram generosamente os 

investigadores do projecto, permitindo a observação, disponibilizando tempo e fornecendo 

dados ao projecto. Esta modalidade de avaliação concentrou-se nas seguintes empresas 

seleccionadas: Açoriano Oriental, Barlavento, Diário do Sul, Fátima Missionária, Notícias dos 

Arcos, Notícias de Manteigas, O Jornal de Estarreja, O Mirante, Reconquista, Região de Leiria, 

Repórter do Marão, Voz de Lamego. 
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Em todos os casos, procurou-se perceber de que modo os incentivos têm sido 

importantes (ou não) para a sua actividade ao longo dos anos, mas alargou-se também a 

investigação a outras estruturas sociais da região onde se situam essas empresas (escolas, 

bibliotecas, associações culturais), para avaliar o impacto de tais incentivos a jusante. 

Por essa razão, os membros da equipa encarregados desta tarefa deslocaram-se várias 

vezes à sede e ao local de cada um dos títulos em estudo e, quando a distância assim o 

aconselhava, aí permaneceram alguns dias, em interlocução com os diversos sectores directa 

ou indirectamente relacionados com o jornal e respectiva influência. 

Este contacto com o terreno revelou dimensões frequentemente ignoradas pela 

literatura e evidenciou aspectos contextuais (ex: geografia, quadro sócio-económico e cultural) 

e relacionais (sentimentos de pertença, proximidade/distanciação afectiva, etc.) aos quais 

dificilmente temos acesso recorrendo a outras metodologias de investigação. Esta abordagem 

em profundidade (e não em extensão) contribuiu para a construção de um olhar a partir de 

pontos de vista que mais dificilmente têm expressão na esfera pública. 

No Anexo 4, fazemos a apresentação dos 12 estudos de caso criteriosamente recortados 

na paisagem da imprensa regional portuguesa, incluindo as regiões autónomas, que dão conta, 

de forma mais detalhada, do pulsar das empresas jornalísticas, do ponto de vista dos seus 

profissionais e responsáveis, de forças vivas locais e de leitores. Esta apresentação 

individualizada releva, de alguma forma, a riqueza particular de cada caso. Importa, no 

entanto, salientar que globalmente os estudos de caso se revelaram críticos para todo o 

trabalho de avaliação, sendo sido, por isso, transversalmente úteis para a avaliação em causa. 

As datas apresentadas relativamente à realização dos diversos estudos de caso 

correspondem ao período mais intenso de recolha de dados e de deslocação ao terreno. Por 

vezes, essa recolha dilatou-se no tempo devido a atrasos na recolha/envio de dados ou outras 

dificuldades encontradas no terreno, nomeadamente de agendamento de entrevistas. 

 

2.4. Inquérito de Opinião sobre a Imprensa Regional 
 

Para além da análise documental, entrevistas e estudos de caso, a equipa de 

investigação considerou também importante a realização de um Inquérito de Opinião sobre a 

imprensa regional para uma mais adequada avaliação desta medida de política de apoio à 

comunicação social de âmbito regional. Os objectivos do inquérito de opinião para este 

trabalho foram definidos da seguinte forma: 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

24 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

1. Conhecer os hábitos de leitura dos portugueses, no quadro dos hábitos 

e práticas relacionadas com os meios de comunicação social; 

2. Reunir informação sobre os veículos informativos através dos quais a 

população toma conhecimento do que se passa no seu local e município de residência 

e/ou de origem; 

3. Saber em concreto que formas de acesso e uso da imprensa regional e 

local são mais e menos frequentes; 

4. Conhecer a avaliação pelo público deste tipo de imprensa, 

nomeadamente do seu conteúdo, das condições de existência e funcionamento, do 

grau de satisfação; e do tipo de relação/envolvimento com ela. 

 

A fim de operacionalizar estes objectivos, a equipa de projecto delineou um conjunto de 

dimensões e variáveis consideradas relevantes para captar indicadores e informações 

relacionadas com os objectivos apontados, tendo nessa fase iniciado a interacção com o 

Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa, 

entidade previamente seleccionada para a realização do inquérito. 

Na sequência do trabalho conjunto, chegou-se à formulação do instrumento de recolha 

de informação, constituído por um inquérito estruturado, com perguntas (na quase totalidade) 

fechadas, de que se anexa cópia (v. Anexo 5). 

O universo inquirido é composto pelos residentes em Portugal continental com idade 

igual ou superior a 15 anos, residentes em domicílios com telefone fixo. Foram considerados 

1528 inquéritos válidos (de um total de 2151 pessoas contactadas), para efeito do tratamento 

estatístico dos resultados apurados. Dos inquiridos, 54,9% são mulheres e 45,1% são homens. 

Do ponto de vista dos grupos de idade, 10,9% têm menos de 30 anos; 18,2 têm entre 30 e 44 

anos; 30,8 entre 45 e 59; e 40,1 mais de 60 anos. Quanto ao nível escolar, os respondentes 

posicionam-se do seguinte modo: 37,6% possuem uma escolaridade básica até ao 2º ciclo ou 

equivalente; 36,2 o equivalente ao actual 3º ciclo e 12º ano; finalmente, 25,5% entraram e 

frequentaram a Universidade. A sondagem foi realizada de 24 de Setembro a 8 de Outubro de 

2010 e o erro máximo da amostra para um grau de confiança de 95% é de ±2,5%. 

 

2.5.Requisitos e Princípios Informadores do Modelo de Avaliação 
 

O modelo de avaliação do sistema de incentivo à leitura, enquanto modelo de avaliação 

de uma política pública sectorial, pautou-se, na sua aplicação, por um conjunto de princípios 
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que são, ao mesmo tempo, requisitos da própria validade e eficácia. Articulam-se e 

complementam-se entre si, pelo que devem ser considerados in solidum. Referimo-nos a 

quatro princípios que foram defendidos no quadro do desenvolvimento do modelo e que 

considerámos indispensáveis na sua implementação: abrangência, independência, 

transparência e participação. 

Princípio de abrangência 

Este princípio implica que todos os actores e instâncias relevantes nas várias fases do 

processo do sistema de incentivo à leitura estão incluídos e são objecto do processo de 

avaliação. Essas fases incluem: i) a definição dos instrumentos definidores dos incentivos e 

respectivos conteúdos; ii) a implementação das medidas e os vários níveis de responsabilidade 

envolvidos nesse processo; e iii) a avaliação do modo e dos resultados da aplicação das 

medidas.  

Princípio de independência 

Por este princípio entende-se que a instância a quem é atribuída a função avaliadora 

deve ser alheia a qualquer tipo de envolvimento ou interesse directos na cadeia de definição e 

implementação do sistema de incentivo à leitura. Decorre, pois, deste princípio, que não deve 

ser o poder político-administrativo nem as empresas ou associações do sector a promover o 

processo avaliativo. Importa, contudo, que a independência de quem avalia se exerça num 

quadro de conhecimento da problemática a avaliar. 

Princípio de transparência 

Este requisito envolve a clara definição prévia e a divulgação aos interessados da 

filosofia, dos objectivos, dos métodos, das consequências e dos timings da avaliação. Não é 

recomendável nem deveria ser aceitável que a avaliação ocorra sem que todos os envolvidos 

tenham possibilidade de conhecer as regras e processos da avaliação. Tal como o princípio 

seguinte, este parece ser um requisito da eficácia da própria avaliação. 

Princípio de participação 

Este princípio, atinente não só aos valores da democracia como à eficácia do próprio 

processo de avaliação, supõe algum grau de consulta ou envolvimento dos avaliados na 

definição das grandes linhas da avaliação. A mera informação prévia das regras assegura 

eventualmente transparência do processo, mas não garante um nível mínimo de participação.  



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

26 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

2.6.Arquitectura do Modelo e Instrumentos de Medida 
 

Apresentados os princípios estruturantes que informaram o modelo desenvolvido e 

aplicado, importa referir as opções no que diz respeito à sua concepção e operacionalização. 

 

Quadro 1: Excerto do Modelo de Avaliação 

Dimensões 

de avaliação 

Factores 

críticos 

Questões-chave 

a responder 

Instrumentos 

de medida / avaliação 

1) A definição das 

políticas de 

incentivo 

Clareza e coerência na 

definição da política de 

incentivo à leitura 

A designação da Lei é 

coerente com aquilo que o 

articulado legislativo 

prevê? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a responsáveis 

oficiais do sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a associações 

representativas da Imprensa 

Regional 

Estão claramente definidos 

e hierarquizados os 

objectivos a atingir? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a responsáveis 

oficiais do sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a associações 

representativas da Imprensa 

Regional 

Facilidade de candidatura 

aos incentivos 

 

Os requisitos de acesso são 

adequados à realidade das 

publicações?  

 

 

- Análise documental 

- Entrevista a associações 

representativas da Imprensa 

Regional 

- Estudos de caso 

A lei contempla/diferencia 

a diversidade de 

publicações existentes? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a responsáveis 

oficiais do sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a associações 

representativas da Imprensa 

Regional 

- Estudos de caso 
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Como podemos ver no quadro 1, que é um pequeno excerto do modelo que 

pode ser analisado, em detalhe, no Anexo 6 deste Relatório Final, o modelo utilizado 

está estruturado em quatro colunas. A primeira, designada ‘Dimensões da Avaliação’, 

compreende os tempos diversos do processo político (definição/enunciação, 

execução/implementação e resultados). Estas dimensões podem ser analisadas 

separadamente ou na sua globalidade. A segunda coluna do quadro identifica os 

‘Factores críticos’ da avaliação, tal como os concebemos a partir da observação do 

terreno, do conhecimento teórico adquirido e das entrevistas exploratórias realizadas. 

Foi precisamente na sequência dessa identificação que desenvolvemos um conjunto 

de questões às quais importa responder num processo de avaliação desta política 

(terceira coluna: ‘Questões-chave a responder’). A avaliação, enquanto juízo de valor 

sobre a qualidade da política de incentivo à leitura, resultará então das respostas 

conseguidas aos problemas enunciados. Para encontrar essas respostas, propomos um 

conjunto concreto de ‘Instrumentos de medida’ (quarta coluna da grelha) que a 

entidade responsável pela avaliação deverá utilizar. Antes de apresentarmos os 

resultados da avaliação com base no modelo desenvolvido, iremos fazer, conforme 

anteriormente referido, a indispensável caracterização da imprensa regional em 

Portugal e a análise do porte pago/incentivo à leitura enquanto política histórica e 

socialmente construída. 
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3. Caracterização da Imprensa Regional 

 

A avaliação da política de incentivo à leitura/porte pago exige o conhecimento 

do sector que tem sido o principal beneficiário deste incentivo: a imprensa regional. 

Este sector tem sempre suscitado posições antagónicas quanto à sua relevância social. 

Como refere o antigo Secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte (2005: 14), ao 

longo de três décadas de democracia, a imprensa de proximidade “tem sido quase 

sempre vista, por um lado, como intocável e, por outro, como algo de menor e sem 

estatuto”. Na mesma linha, Carlos Camponez (2003: 74) salienta que há “leituras 

críticas que remetem a imprensa regional para formas desqualificadas de 

comunicação, navegando nas águas turvas de um jornalismo pré-industrializado, 

ausente de noções éticas, pouco profissionalizado, temeroso e cacique”. Contudo, 

acrescenta o investigador, “a par deste discurso, sobretudo nas últimas duas décadas, 

assistimos também a uma cada vez maior revalorização do papel da imprensa regional 

e local, nomeadamente enquanto instrumento privilegiado de manutenção ou 

reactivação de formas de comunicação pré-industriais, alternativas aos modelos de 

comunicação massificados”.   

Como sublinha Xosé López Garcia (2000: 1), nesta sociedade cada vez mais 

global, tem-se assistido a “uma revalorização e um recrudescimento do local1. Nesta 

actualidade, global e local constituem as duas faces da mesma moeda, que simboliza o 

hiper-sector da comunicação. E, enquanto avança a globalização ou se multiplicam as 

redes que facilitam a intercomunicação em tempo real, também aumenta o valor 

social de informação de proximidade. O novo panorama mediático está marcado pela 

sombra do global e do local, que alguns autores denominam de ‘glocal’: global e local 

ao mesmo tempo”.  

                                                           
1
 Este olhar para as realidades locais está patente nas diferentes experiências que os jornais nacionais 

têm feito para cobrir diferentes áreas geográficas com cadernos específicos. Paulo Faustino (2004: 31) 

defende, por exemplo, que a constituição da ‘Rede Expresso’ colocou “em evidência a necessidade que 

os media em geral – e os jornais de circulação nacional em particular – têm de fazer uma melhor 

cobertura noticiosa do país como forma de aumentar a sua circulação junto dos públicos residentes fora 

dos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto”.  Também a nível regional há jornais a fazerem edições 

diferenciadas, de forma a abordarem com mais atenção diferentes realidades locais. Um desses 

exemplos, que será abordado com mais detalhe, é O Mirante, que tem três edições diferenciadas: Vale 

do Tejo, Lezíria do Tejo e Médio Tejo. 
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Jorge Pedro Sousa (2002: 5) defende que, num tempo de globalização e de 

desterritorialização, a comunicação social local e regional cumpre “as funções 

informativa e utilitária, ao veicular informações que acabam por criar vínculos entre os 

que nela se envolvem; de produção simbólica comunitária, contribuindo para a 

integração, socialização e aculturação dos seus membros; de ser veículo de petição e 

representação de sectores da comunidade ou desta perante terceiros, sobretudo 

quando envolve um jornalismo de causas; e de ser um espaço simbólico onde se 

desenvolvem competições, principalmente entre os detentores do poder político 

local”. 

Aníbal Alves (1990: 236) considera que “a imprensa local participa nas tarefas de 

definição e formação da identidade e da mudança da sociedade de que é fruto e 

alimento”. Para este autor, a imprensa local “define, ‘informa’, isto é, dá forma aos 

conhecimentos e fenómenos, os quais se tornam, desse modo, ‘conhecíveis’, ao 

mesmo tempo que “nomeia, identifica, reconhece e faz reconhecer as entidades 

sociais, indivíduos, grupos ou organizações, pelos quais as informações e 

conhecimentos ganharam força e razão de ser” (Alves, 1990: 238). 

Carlos Camponez (2002: 20) sublinha que a especificidade da imprensa regional 

reside “na forma como trabalha, como procura e constrói essa relação de proximidade 

e de identificação com os seus públicos”. Este autor considera que “a especificidade da 

imprensa regional resulta do seu compromisso específico, do seu pacto 

comunicacional com um território que não pode deixar de representar um recorte 

parcial de um espaço mais vasto. Trata-se, portanto, de um jornalismo de proximidade, 

fundamentalmente comprometido com a sua região e com as suas gentes” 

(Camponez, 2002: 273). 

Para João Carlos Correia (1997: 147), “os media regionais podem comportar um 

movimento dirigido em dois sentidos. Por um lado, são instâncias de reforço da 

identidade das comunidades com que se relacionam. Por outro, são espaços de uma 

potencial ‘abertura ao mundo’”. Em seu entender, estes meios de comunicação podem 

ser perspectivados como “um factor potencialmente indutor da dinamização de 

espaços públicos que devem existir a nível local e regional”. Para este autor, o “facto 

de o jornalismo regional ser um dos raros espaços de exercício regular de leitura e até 

de escuta de informação por parte dos públicos do interior, facilmente torna claro que 
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seja neles que se chamem os públicos à problematização da sua forma de viver e do 

desenvolvimento da região (Correia, 1997: 171). 

Paulo Ferreira (2005: 162) também argumenta que este tipo de imprensa pode 

ser um “instrumento (porventura decisivo) susceptível de ajudar a criar um renovado 

espaço público nas comunidades, de modo a assegurar que as identidades não se 

diluem – as pessoais e as comunitárias”. Esta ideia é partilhada por Victor Amaral 

(2006: 4), para quem a imprensa regional “é também um elo social de identidade 

comunitária, contribuindo para a amplificação de um espaço público local mais 

racional e comprometido com a causa do progresso colectivo”. Para este autor, a 

prática da informação regional assume, em cidades como a Guarda, área que abordou 

no seu estudo, “um papel fundamental na revitalização do espaço público, ao 

preencher um vazio sobre a problematização de situações de um quotidiano 

habitualmente esquecido”. Numa cidade do interior, os jornais regionais devem, 

segundo Victor Amaral, ser entendidos “como instituições com forte relação com o 

respectivo contexto político e social. São, por isso, espaços propícios à luta simbólica 

entre os mais diversos actores que, a montante e a jusante, com eles interagem e se 

relacionam” (Amaral, 2006: 5). 

Pedro Coelho considera que “os meios de comunicação de proximidade devem 

assumir o papel de auxiliadores na formação da opinião pública local, envolvendo-se 

directamente no tratamento dos temas, porque a isso o pacto de proximidade os 

obriga, mas sem que esse envolvimento signifique o entrincheiramento do jornalista e 

do jornalismo à volta de uma causa” (Coelho, 2003: 132). Defende este investigador 

que, “enquanto o jornalismo regional em Portugal continuar refém de um conjunto de 

marcas negativas que o tornam anacrónico, pesado e ineficaz, dificilmente poderá 

afirmar-se como pilar do espaço público” (Coelho, 2003: 126). 

Também João Pissara Esteves (1990: 59) salienta que “à comunicação social local 

e regional cabe a tarefa insubstituível de promover o envolvimento do cidadão comum 

nos processos de decisão, através de um incentivo do conhecimento, discussão, diálogo 

e defesa dos pontos de vista das populações; o fomento de um poder de autogestão 

responsável; e a defesa de um desenvolvimento equilibrado das diferentes regiões”. 

Este autor destaca que “é uma imprensa completamente pulverizada aquela que em 

Portugal exerce a sua actividade a nível local, da qual o próprio espírito de cooperação 
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está completamente arredado, o que ainda dificulta mais a procura de outra situação” 

(Esteves, 1990: 59). 

José D’Encarnação (2001: 487) nota especificidades na forma como se lêem os 

jornais nacionais e os locais: “A grande diferença que reside entre os jornais diários e a 

imprensa local e regional é que dos primeiros se lêem as ‘gordas’, enquanto se vai no 

comboio ou dez minutinhos depois (ou antes do jantar, enquanto não vem o telejornal 

ou se deita o olho ao galã ou à garota gira da telenovela – e no dia seguinte há outro); 

e os segundos, os jornais locais, são lidos pela família toda, estranha-se a semana em 

que não chega no dia aprazado e todo ele se lê com redobrada atenção, porque ali se 

tratam coisas que lhes são familiares: critica-se a Câmara; a estrada que nunca mais 

fica pronta; aquela ponte que continua a vir de nenhum sítio e a ir para sítio 

nenhum...” 

Na qualidade de Presidente do Conselho Regulador, Azeredo Lopes (2010: 18) 

defende que a imprensa regional “desempenha um papel notável de reforço de um 

conceito rico de cidadania. Cultiva a proximidade, é útil para quem a lê, estimula ou, 

pelo menos, conserva, laços identitários, culturais e históricos da maior importância – 

e muitos exemplos concretos conheci. Acarinha o particular, numa altura em que só se 

prega o global. Cultiva a língua portuguesa, num plano cada vez mais raro na Imprensa 

em geral. É, por isso e não só por isso, fascinante, e justifica, plenamente, que, sempre 

que possível, os poderes públicos – na ponderação de decisões – tenham estes 

aspectos presentes, a pesar favoravelmente num dos pratos da balança”. 

 

 

3.1. Radiografia Geral do Sector 
 

Apesar da ambiciosa missão para a qual a imprensa regional é convocada, este é, 

no entanto, um sector insuficientemente estudado e de difícil tradução em termos 

numéricos, a começar pelo número exacto de títulos2. Uma vez que a actual realidade 

                                                           
2
 João Pissarra Esteves (1990: 56) dizia não ser “possível dizer com toda a segurança qual o número de 

publicações de âmbito local e regional”, mas considerava que esse valor era “indiscutivelmente muito 
elevado”. Este autor alertava para a falta de estudos sobre o sector: “Havendo 200 mil contos para 
distribuir, não será possível mobilizar algumas centenas para um conhecimento mais rigoroso da 
viabilidade dos investimentos pedidos?” (Esteves, 1990: 61). 
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da imprensa regional não pode ser olhada isoladamente, pois é fruto de uma evolução 

histórica, importa ver alguns indicadores deste sector no passado, em que o 

questionamento relativamente ao número de títulos activos tem sido recorrente. 

Em 1998, o então presidente do Instituto para a Comunicação Social, Assis 

Ferreira (1999: 187-188), cifrava em “mais de 900”3 os títulos de imprensa regional, 

com uma distribuição territorial que reflectia as “assimetrias socioeconómicas 

existentes entre as diversas regiões de Portugal”. A periodicidade mais comum era a 

mensal (307), seguida pela semanal (211) e quinzenal (163). Os jornais diários 

registados eram 30, com Assis Ferreira a reconhecer que este era um valor 

“inflacionado pela natureza putativa das inscrições” (Ferreira, 1999: 188).  

Segundo Assis Ferreira (1999: 188), as tiragens médias declaradas em 1997 

situavam-se perto dos 4.500 exemplares, embora 300 publicações, praticamente 

metade das 630 beneficiárias do porte pago, não atingissem os 2.500 exemplares. 

Pouco mais de 50 títulos (8%) possuíam tiragens superiores a 10 mil exemplares, sendo 

que apenas 10 (1,5%) ultrapassavam a barreira dos 30 mil exemplares. 

Em relação às estruturas empresariais, Assis Ferreira referia que, em 1997 e 

1998, 147 empresas jornalísticas (23%) “demonstraram possuir contabilidade 

organizada”. Das 128 empresas que, em 1988, se candidataram ao incentivo à 

modernização tecnológica ou ao porte pago a 100%, “a média de receitas declaradas 

para efeitos fiscais, ronda os 70 mil contos [350 mil euros], num conjunto em que 

unicamente as 22 primeiras empresas ultrapassam os 100 milhões de escudos de 

facturação *500 mil euros+ ”. Segundo aquele responsável, neste universo, “as receitas 

imputáveis à venda de espaços publicitários” seriam inferiores a 4.600.000 contos *23 

milhões de euros], o que representaria 9,2% do investimento canalizado para a 

imprensa escrita (perto de 50 milhões de contos [250 milhões de euros] em 1997). No 

tocante à profissionalização, “as 95 entidades que requereram o porte pago a 100% 

por terem jornalistas ao seu serviço” representavam 15% dos beneficiários do 

incentivo (Ferreira, 1999: 188-189). 

Embora reconhecendo que este é “um sector de difícil abordagem, sobretudo 

                                                           
3
 Este responsável admitia que, “apesar de extensas correcções” introduzidas nos registos do Instituto 

da Comunicação Social, que levaram ao “cancelamento de praticamente 5 mil inscrições”, ainda 
subsistiam casos de “ausência de circulação efectiva” (Ferreira, 1999: 187). 
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pela reduzida informação disponível, quer através de estudos empíricos realizados 

quer pelas dificuldades em aceder a informação primária das empresas e títulos”, o 

OberCom – Observatório da Comunicação apresenta, no Anuário de Comunicação 

2000-2001, uma estimativa4 de “um volume de negócios global do sector na ordem 

dos 12,7 milhões de contos [63,35 milhões de euros], incluindo vendas, assinaturas e 

receitas de publicidade, representando estas, em termos brutos, 8,5 milhões de contos 

[42,4 milhões de euros+ ” (OberCom, 2002: 199). A mesma publicação cita a base 

Marktest/Publitex, segundo a qual os 20 títulos de imprensa regional analisados 

movimentaram cerca de 4,4 milhões de contos [22,4 milhões de euros] em 1998 e 

cerca de 5,7 milhões de contos [28,4 milhões de euros] em 1999, o que significa um 

aumento de cerca de 26% (OberCom, 2002: 199-200). Na área dos recursos humanos, 

a estimativa aponta para que o sector tivesse 2.608 trabalhadores. O Anuário de 

Comunicação 2001-02 refere que “dos 687 títulos beneficiários do porte pago em 

1999, dos quais cerca de 600 regionais, incluindo os regionais com carácter religioso, o 

OberCom estima 95 jornais regionais com edição online, dos quais 7 têm edição 

exclusivamente digital, o que representa 15,8% do total dos jornais” (OberCom, 2003: 

183). 

Avançando para dados relativos a 2000, o ex-Secretário de Estado com 

responsabilidade a área da Comunicação Social nos XV e XVI Constitucionais, Feliciano 

Barreiras Duarte (2005: 45-46), revela que o Instituto da Comunicação Social tinha, 

nessa data, registados “cerca de 900 títulos na categoria de imprensa regional, entre 

os 4.291 títulos” que aquela estrutura reconhecia. À semelhança das reservas 

apresentadas por Assis Ferreira em relação aos números, também Feliciano Barreiras 

Duarte (2005: 45) ressalva que, “em Portugal, o problema de caracterização da 

situação da informação de proximidade com vista à elaboração do seu diagnóstico 

começa na dificuldade de definir este universo. No livro Informação de Proximidade, o 

antigo Secretário de Estado chama a atenção para o facto de a definição de “imprensa 

de proximidade” ser tão vasta – nos termos da Lei de Imprensa, Lei n.º 2/99, de 13 de 

Janeiro – que nela pode “caber quase tudo”. Barreiras Duarte argumenta que nas nove 

centenas de títulos regionais registados no Instituto da Comunicação Social se incluem 

                                                           
4
 A estimativa assenta numa “base de empresas que se reporta fundamentalmente aos associados da 

AIND – Associação Portuguesa de Imprensa, num total de 256 títulos” (OberCom, 2002: 199). 
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publicações que incidem sobre “temas de saúde, contabilidade, cultura, entre outros, 

o que tem consequências em relação ao regime do porte pago” e não estritamente a 

“temas regionais”. 

Feliciano Barreiras Duarte (2005: 46) adianta que a periodicidade mais frequente 

nos títulos regionais era a mensal (43%), seguida da semanal (30%) e da quinzenal 

(23%). Olhando para a estrutura das publicações, este responsável refere que, antes da 

implementação da reforma que levou a cabo, dos 281 títulos que beneficiavam de 60% 

de porte pago pelo Estado não tinham “um único profissional com contrato de 

trabalho”. Em relação às práticas comerciais, nota “a ausência de políticas comerciais 

na área da distribuição, com vendas em banca residuais, em média até 200 exemplares 

(cerca de 85% é distribuído por correio e só 15% é vendido em bancas) ”. 

A incerteza relativamente ao número de publicações foi notada por António 

Jacinto Costa (2005: 9-10), que refere que as listagens que o Estado possuía, 

nomeadamente sobre os títulos registados no Instituto da Comunicação Social, tinham 

“incoerências graves”, com “títulos mal registados e com dados incompletos: muitos 

títulos não têm periodicidade, contactos ou nome do proprietário”. O autor da 

dissertação Imprensa regional: estado da arte e presença na web destaca que “a falta 

de dados concretos” transparecia “nas declarações dos políticos responsáveis”, uma 

vez que “por diversas ocasiões, e aquando da apresentação da nova vaga legislativa, o 

responsável pela pasta, à altura Feliciano Barreiras Duarte, referia o número exacto de 

rádios, ao passo que o número de títulos regionais era sempre apontado precedido 

com um ‘cerca de’” (Costa, 2005: 10).  

Tentando suprir esta lacuna, António Jacinto Costa (2005: 36-37) fez um 

levantamento junto do Instituto da Comunicação Social e chegou à conclusão que 

“existiam, em 2004, 486 títulos de imprensa regional activos (classificados como 

imprensa regional e beneficiários do porte pago), num universo de 4.988 títulos 

registados”, o que significa que a imprensa regional representava cerca de 10% do 

universo de títulos. Este autor fez “um levantamento telefónico junto das 308 

autarquias do país sobre quais os jornais locais que lá existiam”, chegando a 439 títulos 

de imprensa regional (Costa, 2005: 42). 

Ainda em relação a 2000, no Anuário de Comunicação 2001-02, o OberCom 
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(2003: 169) calcula5 que o volume de negócios global na imprensa regional se tenha 

cifrado na ordem dos 10,8 milhões de contos [53,87 milhões de euros], representando 

um decréscimo de 15% relativamente ao ano anterior. Em relação aos valores da 

publicidade, a estimativa aponta para valores brutos na ordem dos 7,9 milhões de 

contos [39,5 milhões de euros], o que representa uma quebra de 7,1% em relação ao 

ano anterior. A estimativa do OberCom aponta para que o sector tivesse 2.136 

trabalhadores, o que representa um decréscimo de 18,1%.  

O OberCom refere, no Anuário de Comunicação 2002-03, que “a evolução do 

sector de imprensa regional, em 2001 e 2002, decorreu sob o signo da crise”, dizendo 

tratar-se de “um contexto dominado por um mercado com cerca de 700 títulos (uma 

percentagem deles sem periodicidade regular), com um tipo de propriedade que se 

divide ainda entre empresas do tipo unipessoal, entidades de inspiração cristã, poder 

local ou regional (este é porém um tipo de propriedade com cada vez menor 

expressão), representando os grupos regionais e nacionais e as médias empresas cerca 

de 2% do segmento” (OberCom, 2004: 29). 

Na mesma publicação, o OberCom estima que, em 2001, o decréscimo de 

negócios tenha atingido os 13%, com uma redução de 54 para 47 milhões de euros.  Já 

para 2002, o valor estimado é de 39 milhões de euros, o que representa uma quebra 

de cerca de 17% face a 2001. De 2001 para 2002, as estimativas apontam para uma 

redução de 12,1% nas receitas líquidas da publicidade (de 33 para 29 milhões de 

euros). Em 2001, a publicidade institucional registou um aumento de 215.181 euros 

para 484.980 euros (aumento de 125,4%), mas sofreu um decréscimo brutal no ano 

seguinte, em que obteve 69.852 euros (3,4% do investimento total). O OberCom 

regista ainda que “as edições regionais electrónicas assinalaram um aumento na 

ordem dos 58,9% (de 95 para 151 títulos) ”, mas “o grau de qualidade e solidez dos 

projectos” ainda era “baixo” (OberCom, 2004: 30 e 32). 

Em relação a 2003-2004, o OberCom refere que a evolução “desenrolou-se 

similar ao biénio anterior”, embora com “uma ligeira retoma ao nível do investimento 

publicitário”, fruto do “reposicionamento das empresas face ao abrandamento 

económico sentido nos anos transactos” e da “acção das associações do sector, 

designadamente a Associação Portuguesa de Imprensa” (OberCom, 2005: 169). O 
                                                           
5
 A estimativa é feita a partir da base de dados AIND (230 empresas, que representam 256 títulos). 
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investimento publicitário institucional cifrou-se, em 2003, em 22.478 euros (queda de 

67,8%) (OberCom, 2005: 172 e 169).  

A mesma publicação nota que, “apesar das reestruturações levadas a cabo, este 

mercado continuava em grande medida dependente dos apoios institucionais. Esta 

situação é elucidativa das carências do sector no âmbito do desenvolvimento 

empresarial (necessidade de concentração, adopção de politicas comerciais e 

estratégias de marketing de acordo com o corebusiness) e da própria formação 

profissional” (OberCom, 2005: 172 e 169).  

Um quadro semelhante é traçado no Anuário 2004-05, sendo destacado que 

“este mercado continua a patentear problemas sectoriais de fundo, fragilidades de 

desenvolvimento empresarial e de formação profissional e um número de publicações 

em circulação relativamente alto face à capacidade do mesmo”. Da mesma forma, é 

salientada “a multiplicidade/diversidade de tipos de propriedade (entidades do tipo 

unipessoal, religiosas e de poder local e regional) e de periodicidade (muitas vezes não 

regular) das publicações” (OberCom, 2006: 321). A publicidade institucional registou, 

em 2004, um aumento de 23 pontos percentuais, cifrando-se na ordem dos 27 mil 

euros (OberCom, 2006: 321 e 323). 

 

Quadro 2: Publicidade Institucional 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

193.213,02 315.443,97 619.810,98 215.181,78 484.980,20 69.852,52 22.478,00 27.000,00 

Fonte: Elaboração a partir de dados fornecidos pelo ICS ao OberCom (OberCom, 2004: 32; OberCom, 2005: 172; OberCom, 2006: 

323) 

 

Em relação ao investimento publicitário, segundo o OberCom, em 2005, o sector 

captou cerca de 63,3 milhões de euros, dos 703,4 milhões de euros investidos em 

imprensa (Obercom, 2007: 212). Em 2006, arrecadou 80,9 milhões de euros, dos 733,9 

milhões de euros canalizados para a imprensa (OberCom, 2008: 267). Em 2007, 

conseguiu 135 milhões de euros, o que significa 16,5% do total investido na imprensa 

(816,5 milhões de euros) (Obercom, 2008: 258). Segundo as estimativas da Marktest, 

em 2008, o sector captou 168 milhões de euros, 20,1% das verbas canalizadas para a 

imprensa, que se cifraram nos 835 milhões de euros (ERC, 2009: 126). O OberCom 
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apresenta, para 2008, o valor de 117,5 milhões de euros investidos na imprensa 

regional (Obercom, 2009: 258)6. 

Em 2010, a ERC publicou um estudo de fôlego sobre a imprensa regional e local 

em Portugal que pretende ser o “retrato tanto quanto possível aproximado ao sector” 

(ERC, 2010: 21). A vogal do Conselho Regulador, Estrela Serrano, (2010: 21) refere que 

este é “um sector caracterizado por grande mutação, o que torna difícil fixar um perfil 

estável quanto ao número de publicações, respectiva periodicidade e natureza da 

propriedade, entre outras características”. Na publicação A imprensa local e regional 

em Portugal, esta responsável sublinha que este universo das publicações “constitui 

uma realidade com algum grau de volatilidade traduzido no surgimento de novas 

publicações, no desaparecimento de outras ou na ocorrência de alterações (por 

exemplo, ao nível da entidade proprietária ou da periodicidade)” (Serrano, 2010: 22).  

A classificação de ‘imprensa regional’ é feita pela ERC a pedido do editor, 

havendo publicações que não apresentam este pedido. Do registo das publicações e 

classificação como órgão de imprensa regional depende o acesso aos apoios do Estado 

nesta esfera. A este procedimento administrativo há também a acrescentar questões 

operativas, que se prendem com a necessidade de actualização da base de registos. 

Num universo total de 2.942 publicações periódicas com registo activo na ERC, 

em Portugal, a 7 de Dezembro de 20097, constavam 728 publicações periódicas de 

âmbito regional nos 18 distritos de Portugal Continental e nas duas Regiões 

Autónomas (ERC, 2010: 31-32). Este valor foi obtido a partir “da definição legal de 

‘publicação de âmbito regional’ (aquelas que, pelo seu conteúdo e distribuição, se 

destinem predominantemente a comunidades regionais e locais)”. Esta selecção 

“incidiu sobre títulos de carácter informativo (excluindo-se aqueles que foram 

classificados como doutrinários)” e foram excluídas “as publicações com periodicidade 

mais espaçadas do que a mensal” (ERC, 2010: 32). 

                                                           
6
 Estes valores relativos à publicidade têm de ser olhados com cautela, porque dizem respeito a 

estimativas e têm como base os valores de tabela. 
7
 Em 2008, a Unidade de Registos da ERC contabilizava que, no total, estavam activos 3.904 registos 

repartidos pelos diferentes órgãos e meios de comunicação social. Nesse ano, foram editadas 3.092 

publicações, de 617 diferentes empresas jornalísticas, sendo que 747 não tinham classificação (ERC, 

2009, 223-225). 
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A dificuldade relativamente aos números mantém-se, pois os dados apontados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativamente às publicações é diferente do 

referido pela ERC: 

 

Quadro 3: Publicações Periódicas 

 

Publicações 

Edições 

Circulação total Exemplares vendidos 

Total 

das quais 

Total 

da qual 

Total 

dos quais 

Em suporte papel 
e electrónico 

simultaneamente 
Jornais Revistas Jornais Revistas 

Portugal          
1990 1 080 X  23 330 X X X X X X 

1995 1 377 X 28 837 X X X 372 171 904 251 316 643 114 849 808 

2000 1 763 X  36 013 X X X 468 191 810 329 686 064 133 319 693 

2005 2 052 283 35 735 666 617 106 503 254 085 148 674 173 408 560 136 288 630 420 114 399 175 

2006 2 054 332 37 133 733 534 300 547 832 664 171 409 553 399 709 326 286 210 405 109 848 319 

2007 1 994 387 36 088 795 998 484 592 441 175 188 364 947 398 194 359 274 846 089 119 830 799 

2008 1 896 431 33 903 800 520 164 624 340 827 164 352 076 373 975 313 268 283 422 102 102 365 

2009          
Portugal 1 910 463 33 203 681 761 965 535 944 663 133 315 480 352 078 199 251 287 813 97 728 182 

 Continente 1 826 434 29 491 660 104 269 515 266 836 132 440 646 339 837 239 406 190 97 378 872 

     Norte 436 92 8 078 80 047 367 68 336 995 7 836 296 66 281 483 60 350 358 3 254 459 

     Centro 333 72 6 520 28 890 980 26 736 468 1 089 374 21 590 589 20 767 318 628 016 

     Lisboa 934 245 12 451 540 982 610 410 959 945 122 800 885 244 888 471 151 542 504 93 187 058 

     Alentejo 82 18 1 683  7 492 320 6 855695 405 392 5 610 168 5 384 691 203 802 

    Algarve 41 7 759 2 690 992 2 377 733 308 699 1 466 858 1 361 319 105 539 

R. A. Açores 35 7 2 482 6 691 062 6 333 118 316 454 5 919 884 5 640 574 270 365 

R. A. Madeira 49 22 1 230 14 966 634 14 344 709 558 380 6 320 746 6 241 049 78 945 

Fonte: INE – Anuário Estatístico de 2009 (2010: 133) 

 

Quadro 4: Publicações periódicas - títulos, edições, tiragens e circulação, por tipo de 

publicação 

 Unid. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jornais         

Títulos Nº 753 803 769 794  762 752 714 

  Diários Nº 33 30 31 34 28 32 33 

  Não diários Nº 720 773 738 760 724 720 681 

Total das edições Nº 26 979 28 194 26 757 28 169 27 467 25 470 25 039 

Tiragem total 103 587 687 630 454 642 229 671 330 711 202 730 827 638 910 

Circulação total 103 483 987 499 230 503 254 547 633 592 441 624 341 535 945 

Circulação média por edição 103 6 544 6 741 7 034 7 631 8 541 8 351 7 529 

         

Revistas Nº 769 854 889 893 868 853 878 

Títulos Nº 24 28 26 25 25 24 27 

Semanais Nº 5 8 7 10 10 10 9 

Quinzenais Nº 210 251 251 270 258 236 236 

Mensais Nº 122 123 136 142 143 134 141 

Bimestrais Nº 195 182 194 170 189 197 187 

Outros Nº 213 262 273 267 263 252 276 

Total de edições Nº 5 495 6 210 6 067 6 936 6 212 6 012 6 007 

Tiragem total 103 190 916 200 832 195 995 223766 222 815 205 930 175 407 

Circulação total 103 142 131 149 845 148 974 171 410 188 365 164 352 133 315 

Circulação média por edição 103 9 844 10 563 10 516 12 361 12 929 11 923 10 275 

         

Outras publicações periódicas         

Títulos Nº 407 407 394 367 344 316 318 

Total de edições Nº 3 027 3 081 2 911 2 568 2 409 2 151 2 157 

Tiragem total 103 15 221 15 384 15 367 15 893 17 117 12 328 13 946 

Circulação total 103 14 561 14 731 14 689 14 492 15 192 11 827 15 502 

Circulação média por edição 103 3 093 2 427 2 538 2 167 2 378 2 248 1 835 

Fonte: INE – Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, publicadas em Indicadores Sociais 2009 (INE, 2010: 192) 
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Centrando a atenção nas 728 publicações que a ERC considerou como regionais e 

locais para o estudo do sector, número que se toma como válido, uma vez que se trata 

da entidade que detém os registos e a obrigação de regulação da comunicação social, 

37,5% (273) são mensários; 29,4% (214) são semanários; 23,9% (174) são 

quinzenários/bimensais; 2,5% (18) são diários8; e 2,5 (18) têm “periodicidades menos 

comuns, como é o dos bissemanais, trissemanais ou trimensais”. Por seu turno, “4,3% 

(41) das publicações são editadas exclusivamente online” (ERC, 2010: 34). 

Em relação à distribuição geográfica, “o Porto é o distrito com maior número de 

publicações de imprensa local e regional, perfazendo 11,7% (85 títulos) do total 

nacional. Segue-se Aveiro, com 67 publicações (9,2%); e os distritos de Braga e Leiria, 

ambos com 56 publicações (7,7%). Por sua vez, o distrito de Beja conta com apenas 9 

publicações (1,2%), seguido de perto por Bragança e pela Região Autónoma da 

Madeira, com 11 publicações cada (1,5%)” (ERC, 2010: 33). 

 

Gráfico 1: Distribuição por distrito e regiões autónomas das publicações locais e regionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa elaborado com base em dados da ERC (2010: 33) 

 

                                                           
8
 A vogal do Conselho Regulador, Estrela Serrano, considera que a fraca presença de diários “dificulta o 

cabal cumprimento do papel que cabe à imprensa regional. Esse papel torna-se ainda mais importante 

pelo facto de a imprensa nacional não favorecer a cobertura da actualidade local e regional e de ser 

escassa a existência de edições regionais dos diários nacionais. Ora, a cobertura jornalística da 

actualidade regional é um elemento essencial a uma democracia pluralista” (Serrano, 2010: 22).  
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Centrando a atenção na periodicidade, os dados da ERC revelam que “os 

mensários constituem os títulos mais significativos na maior parte das regiões 

consideradas”. Esta predominância não se verifica, contudo, em Coimbra, Setúbal e 

Região Autónoma dos Açores, onde há maior percentagem de semanários; no Porto, 

onde os semanários e os quinzenários/bimensários têm a mesma percentagem, que é 

superior à dos mensários; em Aveiro e Castelo Branco, onde há a mesma percentagem 

de semanários e mensários; e Bragança, em que há a mesma percentagem de 

semanários, quinzenários/bimensários e mensários. Vila Real é a única região onde 

dominam os quinzenários/bimensários sobre outras periodicidades. Os diários 

regionais existem nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Porto, Viseu e 

nas duas regiões autónomas, sendo que, nestas últimas, os diários representam mais 

de 20% do total de publicações contempladas. O estudo não identificou jornais online 

de índole informativa e âmbito local e regional nos distritos de Coimbra, Guarda, Vila 

Real, Viseu e nas duas regiões autónomas” (ERC, 2010: 35-36). 

 

Quadro 5: Distribuição por distrito e regiões autónomas e periodicidade do universo das 

publicações locais e regionais (em %) 

Distrito 

Periodicidade 

Diário Online 
Bissemanal 
Trissemanal 

Semanário 
Quinzenário 

(e/ou 
bimensal) 

Mensal 
Trimensal e 

outros 
Total 

Aveiro 1.5 1.5 1.5 34.3 23.9 34.3 3.0 100.0 

Beja  11.1  55.6 11.1 22.2  100.0 

Braga 3.6 1.8 1.8 32.1 25.0 35.7  100.0 

Bragança  18.2  27.3 27.3 27.3  100.0 

Castelo 

Branco 
 12.5  37.5 12.5 37.5  100.0 

Coimbra 5.7   42.9 25.7 22.9 2.9 100.0 

Évora 6.7 6.7  13.3 20.0 53.3  100.0 

Faro  9.3  18.5 27.8 44.4  100.0 

Guarda    25.0 17.9 50.0 7.1 100.0 

Leiria 1.8 10.7  23.2 21.4 42.9  100.0 

Lisboa  3.6  39.3 25.0 28.6 3.6 100.0 

Portalegre  4.5 4.5 13.6 31.8 45.5  100.0 

Porto 1.2 4.7  31.8 31.8 28.2 2.4 100.0 

Santarém  4.4  33.3 20.0 42.2  100.0 

Setúbal  6.4 4.3 38.3 19.1 31.9  100.0 

Viana do 

Castelo 
 2.6 5.1 20.5 30.8 41.0  100.0 

Vila Real    31.8 36.4 31.8  100.0 

Viseu 1.9   18.5 20.4 59.3  100.0 

RAA 21.4   35.7 14.3 21.4 7.1 100.0 

RAM 27.3   27.3 0.0 36.4 9.1 100.0 

País 2.5 4.3 1.0 29.4 23.9 37.5 1.5 100.0 

Fonte: ERC (2010: 35) 

 

Em relação os valores de circulação dos jornais locais e regionais, é impossível 
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apontar com um número, uma vez que apenas uma ínfima parte das mais de sete 

centenas de títulos considerados como imprensa regional no estudo da ERC é auditada 

pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). Em 2010, 

foram 25 os jornais auditados (uma diminuição de dois jornais em relação aos dois 

anos anteriores): A Voz de Trás-os-Montes, Açores Magazine, Açoriano Oriental, 

Badaladas, O Correio do Ribatejo, Diário As Beiras, Diário Cidade, Diário de Aveiro, 

Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Notícias da Madeira, Diário de Viseu, 

Diário do Minho, Diário do Sul, Jornal da Bairrada, Jornal do Centro, Jornal do Fundão, 

Jornal Soberania do Povo, O Algarve, O Mirante, O Ribatejo, Postal do Algarve, 

Reconquista e Região de Leiria, Repórter do Marão. 
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Quadro 6: Jornais regionais auditados pela APCT em 2010 

Nome Periodicidade 
Tipo de 

publicação 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Tiragem* Circulação* Tiragem* Circulação* Tiragem* Circulação* Tiragem* Circulação* 

A Voz de Trás-os-Montes  Semanal Jornal 5.900 5.248 5.900 5.109 5.800 5.074 5.699 5.024 

Açores Magazine  Semanal Revista 5.724 4.204 5.724 3.982 5.724 4.410 5.724 4246 

Açoriano Oriental  Diário Jornal 5.035 3.634 5.025 3.495 5.013 3.768 5.023 3.693 

Badaladas  Semanal Jornal 11.000 9.465 11.000 9.568 11.000 9.394 11.000 9.579 

Correio do Ribatejo  Semanal Jornal 5.000 3.826 5.000 4.030 5.000 4.082 5.000 4.071 

Diário As Beiras  Diário Jornal 9.675 7.357 9.865 7.826 10.091 7.656 9.263 6.800 

Diário Cidade  Diário Jornal 22.486 22.219 22.219 22.219 22.219 22.219 22.219 22.219 

Diário de Aveiro  Diário Jornal 5.858 3.747 5.972 3.751 6.014 3.823 5.994 3.560 

Diário de Coimbra  Diário Jornal 11.617 9.575 11.318 9.373 10.234 9.111 10.514 8.821 

Diário de Leiria  Diário Jornal 2.754 2.106 2.843 2.165 2.532 2.159 2.673 2.226 

Diário de Notícias da Madeira  Diário Jornal 14.548 12.559 14.402 12.157 14.459 12.333 14.173 11.827 

Diário de Viseu  Diário Jornal 2.377 1.866 2.709 2.157 2.649 2.402 2.689 2.411 

Diário do Minho  Diário Jornal 8.500 4.706 8.500 4.710 8.500 4.607 8.500 4.538 

Diário do Sul  Diário Jornal 6.250 5.441 6.250 5.436 6.250 5.424 6.250 5.428 

Jornal da Bairrada  Semanal Jornal 8.808 8.436 8.742 8.348 8.964 8.597 8.700 8.334 

Jornal do Centro  Semanal Jornal 4.017 3.064 5.158 4.478 5.268 4.586 5.342 4.283 

Jornal do Fundão  Semanal Jornal 14.292 12.963 14.108 12.641 13.934 12.449 13.831 12.270 

Jornal Soberania do Povo  Semanal Jornal 6.750 6.165 6.588 6.093 6.400 6.064 6.400 5.982 

O Algarve  Semanal Jornal 9.683 8.824 10.046 9.153 14.789 13.923 9.708 8.820 

O Mirante  Semanal Jornal 29.467 28.180 28.659 27.211 27.643 26.205 27.104 25.557 

O Ribatejo Semanal Jornal 7.983 7.281 7.885 7.049 7.258 6.324 7.611 6.592 

Postal do Algarve  Semanal Jornal 11.463 11.374 11.434 11.348 10.538 10.444 9.122 9.031 

Reconquista  Semanal Jornal 13.000 11.705 13.000 11.532 13.000 11.499 13.000 11.307 

Região de Leiria  Semanal Jornal 12.762 10.181 12.488 10.830 11.750 10.135 18.739 17.032 

Repórter do Marão  Mensal Jornal 0 0 28.500 28.375 30.167 29.462 31.026 30.822 

Fonte: Site da APCT (http://bit.ly/gIRnzs) (*Média) 

http://bit.ly/gIRnzs
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O estudo da ERC sobre a imprensa local e regional em Portugal contempla uma 

análise morfológica e de conteúdo a uma amostra de 327 títulos que contém os 

valores das tiragens que as publicações apresentam nas suas fichas técnicas. Estes 

dados ajudam a ter uma percepção sobre este sector, embora com as limitações 

decorrentes do baixo número de publicações com controlo de tiragem. Segundo o 

número de exemplares impressos declarados na ficha técnica das publicações em 

análise, 87 títulos (26,6%) imprimem entre 1.001 a 2.000 exemplares, 73 (22,3%) 

imprimem mais de 5.000, 55 (16,8%) imprimem entre 2.001 e 3.000, 38 (11,6%) entre 

3.001 e 4.000, 32 (9,8%) entre 4.001 e 5.000 e 29 (8,9%) até 1.000. Treze (4%) não 

apresentam qualquer referência ao número de exemplares impressos (ERC, 2010: 

351). 

O referido trabalho da ERC inclui também uma análise económico-financeira da 

imprensa local e regional, entre 2006 e 2008, a partir de uma amostra de 155 

empresas que depositaram as contas no registo comercial, que são proprietárias de 

165 publicações periódicas (ERC; 2010: 152). Os documentos analisados revelam um 

“sector deficitário, o que é revelado por resultados líquidos negativos nos três anos 

analisados, além de um baixo desempenho pela maioria das empresas em termos de 

volume de negócios, facturação média, receitas e número de trabalhadores” (ERC, 

2010: 24).  

A análise mostra que “80% são micro-empresas, cujo volume de negócios não 

excede os 2 milhões de euros e o número de trabalhadores é inferior a 10, enquanto 

19% são pequenas empresas. As restantes correspondem a empresas de média 

dimensão” (ERC, 2010: 202). 

Em relação aos recursos humanos das empresas incluídas na amostra, o estudo 

revela que diminuiu o número de empresas sem quadro de trabalhadores (15 em 

2006, 12 em 2007 e 10 em 2008) e as que apresentam entre 7 e 9 trabalhadores (17 

em 2006, 14 em 2007 e 11 em 2008). Em contrapartida, aumentou o número daquelas 

que apresentam entre 1 e 3 trabalhadores (57 em 2006, 58 em 2007 e 65 em 2008) – 

este é o intervalo onde se situa o maior número de empresas – e daquelas que têm 

entre 10 e 15 trabalhadores (15 em 2006, 19 em 2007 e 21 em 2008). Apenas 6 

empresas tinham, em 2008, mais do que 31 trabalhadores – em 2006 e 2007 houve 7 –

, sendo que somente 1 tem mais do que 250 trabalhadores (ERC, 2010: 191-194). 
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Quadro 7: Empresas da amostra segundo o número de trabalhadores (2006 a 2008)  

Trabalhadores 
Empresas/Ano 

2006 2007 2008 

Não têm quadro de trabalhadores 15 12 10 

De 1 a 3 trabalhadores 57 58 63 

De 4 a 6 trabalhadores 32 33 32 

De 7 a 9 trabalhadores 17 14 11 

De 10 a 15 trabalhadores 15 19 21 

De 16 a30 trabalhadores 12 12 12 

De 31 a 50 trabalhadores 3 3 3 

De 51 a 100 trabalhadores 1 1 1 

De 101 a 250 trabalhadores 2 2 1 

Mais de 250 trabalhadores 1 1 1 

Total  155 155 155 

Fonte: ERC (2010: 191) 

 

Em complemento a esta análise, a ERC inclui num inquérito que fez ao sector 

questões relativas ao quadro de pessoal9. Segundo estes dados, que acompanham a 

tendência revelada na análise económico-financeira do sector, “mais de metade das 

publicações da amostra contam com menos de 5 trabalhadores (52,1%) ou entre 5 a 8 

(18,5%) afectos à produção do título. Uma percentagem mais residual de inquiridos 

declara ter mais de 8 trabalhadores (12,4%), e 14,4% não têm qualquer trabalhador 

afecto à produção da publicação” (ERC, 2010: 325-326). Segundo a ERC (2010: 326), 

“18,5% dos inquiridos não tem qualquer jornalista afecto à produção da publicação”, 

“quase metade das publicações da amostra conta com menos de 3 jornalistas (49,1%) 

ou entre 3 a 5 (22,9%) afectos à produção do título. Uma mais residual de inquiridos 

declara ter mais do que 5 jornalistas”. 

Regressando à análise económico-financeira das 155 empresas, a facturação 

média por empresa foi de 782 mil euros em 2006, 813 mil euros em 2007 e 789 mil 

euros em 2009. Analisando o nível de facturação, verifica-se que cerca de 83% das 

empresas de imprensa local e regional analisadas não ultrapassam uma facturação 

anual de 500 mil euros, sendo que em 44% dos casos esse indicador é inferior a 100 

mil euros. Apenas duas empresas da amostra têm níveis de facturação acima dos 5 

milhões de euros (ERC, 2010: 161, 180-182, 203). 

A debilidade do sector também é constatável pelo facto de quase metade das 

empresas apresentar resultados líquidos negativos nos exercícios dos três anos em 

                                                           
9
 O inquérito aplicado a 689 publicações, em 2009, tendo sido consideradas 411 respostas válidas 

(59,7%) (ERC, 2010: 276-279). 
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análise e de não haver nenhuma empresa nos dois escalões mais elevados. Em 2006 

houve um resultado líquido de -5.043.642 euros, em 2007 de -5.465.006 e em 2007 de 

-6.579.596 (ERC, 2010: 182). 

 

Quadro 8: Resultado líquido do exercício das empresas da amostra (2006 a 2008) (em %) 

Resultado Líquido do Exercício 

(euros) 
2006 2007 2008 

Exercício negativo 45.2 46.5 48.4 

Menos de 5 000 27.7 34.2 27.7 

Entre 5 001 e 10 000 7.1 5.2 9.7 

Entre 10 001 e 15 000 4.5 3.2 4.5 

Entre 15 001 e 50 000 9.7 9.7 5.2 

Entre 50 001 e 100 000 1.3 0.0 3.2 

Entre 100 001 e 500 000 2.6 0.6 1.3 

Entre 500 001 e 1 000 000 0.6 0.0 0.0 

Entre 1 000 001 e 5 000 000 0.6 0.6 0.0 

Entre 5 000 001 e 10 000 000 0.0 0.0 0.0 

Mais de 10 000 000 0.0 0.0 0.0 

Sem informação  0.0 - - 
Total 100.0 100.0 100.0 
Fonte: ERC (2010: 188) 

 

A solvabilidade – “a capacidade dos capitais próprios de solver as 

responsabilidades, tanto de curto como de médio e longo prazo (passivo) ” – das 155 

empresas apresentou “uma tendência evolutiva decrescente ao longo do triénio 

evidenciando um decréscimo na ordem dos 4,4 pontos percentuais. Em 2008 este 

indicador rondou os 1%, o que representa uma solvabilidade muito reduzida” (ERC, 

2010: 173-74).   

 

3.2. Áreas Críticas 
 

3.2.1. Publicidade 

Tendo em conta este cenário de dificuldades, a escassez de investimento 

publicitário é o principal problema apontado pelos responsáveis pela imprensa local e 

regional num inquérito feito pela ERC, surgindo em segundo lugar a diminuição do 

porte pago e em terceiro os critérios da publicidade institucional (ERC, 2010: 313). Rui 

Paulo Lopes, Administrador-Executivo da Meioregional, uma central de venda de 

publicidade para jornais regionais, afirma que este é um sector que “não vive dos 
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investimentos dos grandes anunciantes, mas daquilo que representa o tecido 

empresarial da sua área de influência” (Lopes, 2011, entrevista: 1 de Março10). 

Segundo a ERC, “porventura, a questão mais polémica” que foi levantada nos 

encontros realizados em todo o país prende-se precisamente com a publicidade 

institucional, “definida pelos participantes como a publicidade dos órgãos do poder 

local, dos serviços descentralizados do Estado e os actos de publicação obrigatória”.  

“Seja pela indefinição, ausência ou desconhecimento dos critérios que orientam esse 

investimento, a denominada ‘publicidade institucional’ “constitui-se como um 

elemento iniludível de tensão entre publicações não contempladas por campanhas de 

publicidade oriundas de investidores institucionais, sejam eles regionais ou nacionais” 

(ERC, 2010: 107). Em relação a esta matéria, “há dúvidas quanto ao enquadramento 

jurídico da ‘publicidade institucional’ e não são compreendidos os seus mecanismos e 

critérios de distribuição. Por outro lado, questiona-se uma certa invasão dos mercados 

locais e regionais de publicidade pelos media nacionais” (ERC, 2010: 108).  

No enquadramento jurídico da actividade da imprensa local e regional é referido 

que “a Portaria n.º 1/91, de 2 de Janeiro, que veio a dar cumprimento ao artigo 27.º do 

Código da Publicidade, assumiu o regime da publicidade de Estado, na sua plenitude, 

como uma ajuda financeira à imprensa regional, e também às rádios locais, que tinha a 

virtualidade de não depender directamente do Orçamento do Estado, tendo, em 

consequência, natureza variável mas podendo constituir fonte de receita de carácter 

permanente” (ERC, 2010: 135).  

Posteriormente, o Decreto-lei n.º 231/2004, de 13 de Dezembro, explica que “a 

reestruturação do sector da comunicação social de âmbito regional e local implica o 

reconhecimento do seu papel pelo Estado, no sentido de uma paridade cada vez maior 

com o da comunicação social nacional”. Daí que o diploma refira a importância da 

“criação de maiores oportunidades no acesso à publicidade do Estado, sem 

dependência excessiva de critérios quantitativos no que respeita ao valor económico 

das campanhas, atendendo a que deve prevalecer a função social dos órgãos de 

comunicação social regional e local, bem como a sua capacidade de penetração em 

                                                           
10

 A entrevista presencial realizou-se em Lisboa, a 1 Março de 2011. As referências posteriores às 

declarações de Rui Paulo Lopes têm como fonte esta entrevista. 
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zonas geográficas e em públicos aos quais a comunicação social nacional tem maior 

dificuldade em chegar”. “Esta capacidade faz da comunicação social regional e local 

um veículo privilegiado para difusão da mensagem institucional”, acrescenta-se.  

O antigo Secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte admite que, quando a 

reforma do sector circulou pelos ministérios, encontrou algumas resistências, 

nomeadamente por causa do diploma da distribuição da publicidade. “Percebi que 

estávamos a mexer com alguns níveis da administração pública portuguesa que tinham 

muito dinheiro para campanhas de publicidade e queriam pôr os anúncios onde 

entendiam. Cheguei até a falar com colegas do Governo destas áreas para lhes explicar 

que não podia ser assim”, afirma (Duarte, 2010, entrevista: 17 de Novembro11). 

A antiga Directora do Instituto da Comunicação Social – estrutura que antecedeu 

o GMCS – refere que, em relação à lei sobre a publicidade institucional e o seu 

encaminhamento, pela qual também foi responsável, se bateu por uma lei que não 

fosse “assistencialista”. Teresa Ribeiro admite que é uma lei de obrigatoriedade, cheia 

de alçapões, mas justifica que o encaminhamento da publicidade não pode ser cego, 

mas parcimonioso com o dinheiro dos contribuintes. Além do mais, deve assentar na 

existência de uma contrapartida qualitativa. Há que ter em conta a vinculação desse 

encaminhamento a critérios qualitativos e de eficácia (Ribeiro, 2010, entrevista: 

Dezembro12). 

Na análise feita na publicação da ERC é notado que “o legislador desfocou a 

publicidade de Estado da sua função primária de apoio à imprensa regional, 

privilegiando a óptica da eficácia para a difusão da mensagem institucional, em função 

da sua proximidade aos públicos-alvo e da sua ‘capacidade de penetração em zonas 

geográficas e em públicos aos quais a comunicação social nacional tem maior 

dificuldade em chegar’”. É que, nos critérios para a selecção dos suportes, é 

especificado que deve ser tido em conta “o volume da tiragem e a periodicidade das 

publicações; a proximidade geográfica do suporte em relação aos destinatários visados 

                                                           
11

 A entrevista presencial realizou-se em Lisboa, a 17 de Novembro de 2010, completando uma 

entrevista feita a 14 de Outubro de 2009. As referências posteriores às declarações de Feliciano 

Barreiras Duarte que não tenham indicação em relação a outra fonte têm como base estas entrevistas. 
12

 A entrevista presencial realizou-se em Lisboa, em Dezembro de 2010. As referências posteriores às 

declarações de Teresa Ribeiro têm como fonte esta entrevista. 
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pela mensagem; a adequação concreta dos suportes publicitários aos objectivos da 

acção informativa ou publicitária, conforme ela deva ser prosseguida, exclusiva ou 

conjuntamente, através da radiodifusão, da imprensa em suporte de papel ou da 

imprensa em suporte electrónico; a qualidade gráfica da publicação ou a qualidade 

radiofónica do serviço de programas, sempre que as mesmas sejam determinantes 

para a melhor receptividade da mensagem junto dos destinatários”. 

Naquela interpretação, apesar de estipuladas quotas para a imprensa regional, 

tal não deverá ser entendido “como uma imposição absoluta”, pois “vigora um 

princípio de adequação quanto à escolha dos suportes publicitários” (ERC, 2010: 139). 

Na prática, isto significa que “o regime jurídico da publicidade de Estado não pode 

mais ser mais encarado como uma forma de subsídio ao sector da comunicação social 

regional e local”.  

Apesar das expectativas do sector, segundo a interpretação apresentada na 

publicação da responsabilidade da ERC, “não existe na esfera jurídica dos titulares dos 

meios de comunicação social regionais e locais um qualquer direito a receber 

campanhas de publicidade de Estado, como ainda se vê muitas vezes defendido. O que 

existe efectivamente é a obrigação de o Estado utilizar com eficácia, eficiência e 

parcimónia os recursos financeiros à sua disposição para satisfazer as suas 

necessidades de comunicação através de acções informativas e de publicidade” (ERC, 

2010: 137). De acordo com esta argumentação, a “publicidade de Estado não pode ser 

encarada, ilusoriamente, quase como o último recurso da imprensa regional em 

matéria de receita”, mas como “mais uma oportunidade de mercado” (ERC, 2010: 

138).  

A fiscalização do regime de publicidade é da responsabilidade do GMCS, 

entidade à qual foi atribuída a “competência para a criação e manutenção de uma 

base de dados informatizada relativa à publicidade institucional do Estado e outras 

entidades públicas e para assegurar o seu acesso geral pelo público” (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 47/2010 e Portaria n.º 1297/2010, de 21 de Dezembro). Esta 

base de dados permite, segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, 

“assegurar um duplo desiderato de reforço da transparência desta actividade, 

nomeadamente através do aumento da acessibilidade à informação pelo público, e de 

reforço da capacidade de acompanhamento do cumprimento das obrigações legais 
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que impendem sobre essas entidades em matéria de publicidade das entidades 

públicas, mormente as que decorrem do regime jurídico de colocação de publicidade 

na imprensa e nas rádios locais e regionais”. Para além desta base, o Estado, os 

institutos públicos e as empresas públicas concessionárias de serviços públicos, 

relativamente às respectivas obrigações de serviço público, têm de incluir nos seus 

relatórios de actividades “uma secção específica, contendo de forma sintética uma 

análise das acções de publicidade institucional desenvolvidas”. 

O sector tem, de facto, questionado insistentemente o cumprimento deste 

diploma relativo à colocação de publicidade pelo Estado e de outras entidades 

públicas, bem como a distribuição dos anúncios dos actos de publicação obrigatória. 

Segundo o estudo da ERC Publicidade do Estado – Publicidade da administração 

directa e indirecta, de entidades das regiões autónomas, de entidades de direito 

privado criadas pelo Estado para prossecução de atribuições públicas e do sector 

empresarial do Estado (2011), o investimento do Estado em publicidade representou, 

em média, em 2008 e 2009, 10% do investimento publicitário global na imprensa, 

rádio e televisão. Esse peso é superior na imprensa, incluindo os classificados, que se 

situa na ordem dos 13,8%. (ERC, 2011: 15) 

 

Quadro 9: Peso do investimento publicitário do Estado no investimento publicitário global 

(2008 e 2009) 

Meio 2008 (%) 2009 (%) 

Imprensa s/classificados 10,60 12,40 

Imprensa c/ classificados n/d 13,80 

Rádio 12,90 12,50 

Televisão 9,99 9,70 

Total s/classificados 10,17 10,01 

Total c/classificados n/d 10,14 

Fonte: MediaMonitor/Marktest (ERC, 2011: 15) 

 

Em 2008, o investimento publicitário global, ou seja, contemplando imprensa, 

rádio e televisão, totalizou 3,8 milhões de euros. Já no ano de 2009, esse investimento 

ascendeu a cerca de 4 milhões de euros, correspondendo, assim, a 1,3% do 

investimento publicitário global na imprensa, rádio e televisão. 

Não obstante a presença em todos os meios, o investimento publicitário do 

Estado é esmagadoramente canalizado para a televisão (em 2008 e 2009, atingiu 
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percentagens a ultrapassar os 83%). Comparativamente, o meio que recolhe o menor 

investimento publicitário é a rádio, com uma fatia de cerca de 6%. O investimento 

publicitário na imprensa, entre 2008 e 2009, situou-se nos 7%. 

 

 

Quadro 10: Investimento publicitário do Estado na imprensa, rádio e televisão (2008 e 2009) 

Meio 
2008 2009 (s/classificados) 2009 (c/classificados) 

% € % € % € 

Imprensa s/ 

classificados 
7,20 27.729.901,80 7,85 31.210.007,3 n/a n/a 

Imprensa c/ 

classificados 
n/d n/d n/a n/a 10,32 42.148.674,64 

Rádio 6,37 24.507.678,96 6,17 24.509.628,10 6 24.509.628,10 

Televisão 86,43 332.697.526,13 85,98 341.682.667,94 83,68 341.682.667,94 

Total 100 384.935.106,89 100 397.402.303,34 100 408.340.970,68 

Fonte: MediaMonitor/Marktest (ERC, 2011: 14) 

 

 

O estudo refere que “o Sector Empresarial é o agrupamento que mais contribui 

para a fatia do investimento publicitário do Estado nos meios analisados”. Contudo, 

são as Empresas Partilhadas quem mais contribui para a parcela do investimento, 

passando à frente das Empresas Públicas e Entidades Públicas Empresariais. Seguindo 

o Sector Empresarial, as Entidades de Direito Privado Criadas pelo Estado para 

Prossecução de Atribuições Públicas configuram o agrupamento com o segundo mais 

volumoso investimento publicitário do Estado (ERC, 2011: 3). O estudo não faz 

qualquer referência aos valores canalizados para a imprensa regional. 

 

 

3.2.2. Presença na Internet 

Com a evolução tecnológica, a Internet passou a fazer parte da vida das pessoas 

e instituições, incluindo os órgãos de comunicações, sector onde surgiram novos 

desafios. Tendo em conta estas novas realidades, o Decreto-lei n.º 98/2007, de 2 de 

Abril, prevê a criação do Portal da Imprensa Regional, em www.imprensaregional.pt, 

(mas, provisoriamente, foi alojado em http://www.imprensaregional.com.pt/, 

endereço onde permanece), onde as publicações podem alojar gratuitamente as suas 

publicações, com garantia de “autonomia e independência editorial na gestão dos 

conteúdos, incluindo a possibilidade de sujeitar a pagamento o acesso dos leitores às 

http://www.imprensaregional.com.pt/
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edições electrónicas”.  

Inicialmente, o regulamento do portal (Despacho n.º 8516/2007 do Instituto da 

Comunicação Social) previa o alojamento de publicações de informação geral de 

âmbito regional ou como publicações especializadas, com periodicidade até mensal; 

com o registo junto da ERC, efectuado há pelo menos um ano, devidamente 

actualizado; com a situação fiscal e contributiva regularizada; e com tiragens de pelo 

menos 50% dos valores referidos nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-lei n.º 98/2007, de 2 

de Abril. 

O regulamento viria a ser alterado (Despacho n.º 18494/2009 do GMCS), 

alargando a possibilidade de alojamento a publicações especializadas e publicações 

que promovam a integração dos imigrantes e minorias étnicas. No caso das 

publicações de informação geral de âmbito regional, as publicações têm de ter 

periodicidade até mensal, mas as publicações especializadas e as que promovam a 

integração dos imigrantes e minorias étnicas podem ter periodicidade até trimestral. 

No Portal da Imprensa Regional é referido que a sua criação foi inscrita como 

uma medida do Plano Tecnológico. Entre os seus objectivos, está a “intenção de 

favorecer a utilização de novas tecnologias de informação, assim promovendo a 

qualificação das empresas ligadas às publicações periódicas”. 

Tendo em conta este nível de adesão ao Portal da Imprensa Regional, que tem 

registado baixos níveis de adesão – 73 inscrições de publicações periódicas, das quais 

46 foram deferidas – importa perceber que aproveitamento é que a imprensa 

portuguesa, e neste caso particular a imprensa local e regional, está a fazer destas 

novas possibilidades trazidas pela Internet. Uma tentativa de caracterização desta 

realidade foi feita no estudo A internet e a imprensa em Portugal, realizado pela 

Vector21 para a AIND – Associação Portuguesa de Imprensa, em 2003. Devido a esta 

distância temporal, a investigação poderá não traduzir a realidade, mas é, no entanto, 

um indicador a ter em conta. Esse trabalho revela que 88% dos internautas não tinham 

por hábito ler publicações online (Vector21: 2003: 14). 

Neste estudo, 16,7% dos inquiridos revelaram costumar consultar habitualmente 

a imprensa regional na Internet, sendo que 27,6% dizem que os projectos existentes 

não são apelativos. 24,1% dos inquiridos diz, ainda, não ter interesse; 20,7% recebem o 

jornal em casa e 13,8% identificam a falta de projectos na Internet. Perante estes 
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dados, os autores referem que “41,4% dos inquiridos não lêem notícias regionais 

online devido à falta de projectos ou pela falta de interesse dos projectos existentes 

actualmente. Estes factores parecem ser um entrave à adesão de um número cada vez 

maior de leitores online, um aspecto que a imprensa regional deve ter em conta 

nomeadamente porque estamos a falar de um universo de leitores compreendido 

entre os 55 mil e os 60 mil internautas, um target completamente inexplorado”  

(Vector21: 2003: 46-47). Perante estes dados, os autores recomendavam o 

desenvolvimento online de publicações regionais e a criação de cadernos de 

informação regional nas publicações on-line de âmbito nacional.  

Na dissertação Imprensa regional: estado da arte e presença na Web, António 

Jacinto Costa (2005: 209 e 213) analisou 20 sites de títulos regionais. Ao fazer este 

estudo, o investigador deparou-se com “algumas incongruências”, relacionadas com a 

não aplicação do Incentivo à Criação de Conteúdos na Internet recebido pelas 

publicações e com a duplicação da atribuição de apoios (Costa, 2005: 213). António 

Jacinto Costa (2005: 213 a 216) constatou que, “apesar da existência de incentivos 

para a construção de presenças na rede, muitos são os sites que, mesmo recebendo o 

apoio, não têm uma edição digital”, ou pelo menos o investigador não os conseguiu 

encontrar, apesar de pesquisas no Google e no AEIOU. Segundo este autor, entre 2001 

e 2004, “dos 174 incentivos atribuídos, 63 títulos (entre os quais os que receberam o 

incentivo duas vezes) não tinham edição electrónica, representando 36% do total de 

incentivos atribuídos”. Foram, por isso, segundo o autor, gastos 561.684,85 euros sem 

retorno. No total, as duplicações de apoios atingiram 15 títulos e o montante de 

294.695,53 euros. No bolo total dos quatro anos, este valor representa “uns muito 

significativos 17,57%”. 

Em relação à análise dos sites, António Jacinto Costa (2005: 209 e 213) nota, 

sobretudo, “a falta de características que a web possibilita”: “apenas 75 sites 

possibilitam a pesquisa; a recolha de dados, ainda que básicos dos leitores, também 

não é uma política comum: apenas 45 títulos requerem algum tipo de registo”. Como 

“nota positiva” refere a homogeneidade da imagem corporativa que o lettering 

permite e o resultado esperado para a distribuição de domínios: o domínio .COM é o 

mais utilizado, seguindo 10% à frente do domínio .PT”. 

O investigador refere que “a tiragem dos títulos impressos parece ser o indicador 
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do grau de desenvolvimento das presenças Web dos títulos”, mas, “mesmo nos títulos 

mais evoluídos, o sector apresenta um aproveitamento fraco das potencialidades que 

o suporte digital permite. A personalização, em termos reais e com utilidade para o 

leitor, apenas existe num título; os sites não se esforçam por manter o leitor 

actualizado sobre os últimos acontecimentos, o que poderia constituir um factor de 

fidelização importantíssimo, as actualizações aos sites são pouco frequentes e, na 

maioria dos casos, limitam-se a transcrever para o éter os conteúdos do papel; 

componentes multimédia nem vê-las” (Costa, 2005: 289). António Jacinto Costa (2005: 

290) considera que os jornais regionais não estão a aproveitar a Internet para resolver 

a questão da distribuição, mas destaca que a Web se assume como um novo suporte 

também para as mensagens dos anunciantes, pois quase todos os títulos têm nos seus 

sites banners publicitários” (Costa, 2005: 290).  

Em 2007, Fernando Bandeira (2007: 86) analisou a presença na Internet das 

publicações que tinham porte pago (na altura da realização deste trabalho havia 3.598 

registos na ERC). Depois da exclusão de publicações com periodicidade superior a 

mensal, como cadernos temáticos ou boletins oficiais, que “pela sua natureza e 

periodicidade é praticamente garantido que não têm presença na Web”, o professor 

da Universidade Fernando Pessoa obteve 233 publicações (28 diárias e 205 semanais), 

a partir das quais foi feita uma amostra aleatória correspondente a 20% do universo 

(48 unidades).  

A análise revela que 52% dos jornais tinham presença na Internet e 48% não. Se 

se retirarem as 7 publicações que têm presenças de página única (presença estática 

com informações como o nome da publicação e morada), a presença na Net baixa para 

38% contra 62% sem presença.  

Em relação aos conteúdos, 44% dos jornais da amostra e 84% dos jornais com 

presença na Web apresentam notícias; 14% dos jornais da amostra e 32% dos jornais 

com presença na Web têm ‘links úteis’; 8% dos jornais da amostra e 16% dos jornais 

com presença na Web disponibilizam ficheiros de áudio e vídeo (a quase totalidade 

feeds de áudio em jornais cujos proprietários também têm rádios); 40% dos jornais da 

amostra e 76% dos jornais com presença na Web apresentam mecanismo de 

interactividade; e 40% dos jornais da amostra e 76% dos jornais com presença na Web 

têm publicidade, embora “na esmagadora maioria dos casos” seja 1 ou 2 banners, o 
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que leva o autor a concluir que “falha a estas publicações um modelo de negócio 

pensado exclusivamente para a Web” (Bandeira, 2007: 88).  

Da mesma forma, os baixos valores de conteúdos sindicados (4% dos jornais da 

amostra e 8% dos jornais com presença na Web) levam o investigador a dizer que se 

“afigura plausível que a inexistência desse tipo de conteúdos encontra explicação na 

ausência de uma estratégia específica à presença na Web” (Bandeira, 2007: 89). 

Fernando Bandeira sublinha que “os desenvolvimentos, para frutificarem, necessitam 

de uma profunda reflexão dos responsáveis pelas publicações no sentido de 

compreenderem a natureza da Web no que respeita à comunicação, visto que ela 

implica uma ruptura com a filosofia que parece prevalecer nos sites visitados” 

(Bandeira, 2007: 90). 

O doutorando em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais e membro 

do ObCiber Pedro Jerónimo procedeu à análise dos 3.041 títulos que estavam 

registados em 2009. Segundo o artigo Da Imprensa aos Media Locais Digitais: O caso 

do distrito de Leiria, destes, 63,2% dos títulos tinham correio electrónico e 38,92% 

tinham presença na Web. 

 

Quadro 11: Títulos com e-mail e website 

Distrito Títulos c/E-mail c/Website 

Aveiro 108 75 23 

Beja 19 16 5 

Braga 134 98 34 

Bragança 21 15 8 

Castelo Branco 28 19 11 

Coimbra 134 78 27 

Évora 28 21 7 

Faro 99 66 25 

Guarda 43 22 5 

Leiria 76 65 31 

Lisboa 1512 874 388 

Portalegre 28 21 7 

Porto 344 242 89 

Santarém 95 68 23 

Setúbal 112 77 20 

Viana do Castelo 49 35 10 

Vila Real 38 21 6 

Viseu 92 54 12 

Angra do Heroísmo 9 5 4 

Horta 14 9 4 

Ponta Delgada 24 17 4 

Funchal 34 24 5 

Total 3 041 1 922 748 

  Fonte: Jerónimo, 2010: 12 
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No que toca ao distrito de Leiria, este autor escreve que “a presença na Web, por 

parte da imprensa regional, é uma realidade quase a 100%. Porém, esta ainda vive nos 

primórdios, quando se copiavam os conteúdos das folhas de papel de jornal para a 

Internet, onde a tinta se transformava em pixels e em bits. Ainda assim há quem vá 

tentando explorar as potencialidades da Web, produzindo conteúdos que, ainda que 

não sejam pensados exclusivamente para essa plataforma, beneficiam do meio (áudio 

ou vídeo), contrariamente ao tradicional” (Jerónimo, 2010: 119). 

Pedro Jerónimo refere que a imprensa regional ainda tem um longo caminho a 

percorrer em matéria de presença na Internet. “A maior parte está na primeira fase do 

ciberjornalismo, de shovelware. Ainda é muito rígida a questão da periodicidade [...] O 

que se verifica é que o jornal é transposto no dia em que sai, não há hiperlinks e a 

estrutura é muito primitiva”, afirma o investigador (Jerónimo, 2010, entrevista: 17 de 

Setembro13). No artigo referido, este autor constata que “os meios regionais estão na 

Internet porque os nacionais também estão. São muito poucos os que têm seguido a 

evolução do ciberjornalismo. Há títulos com domínio registado, mas que já não 

actualizam o cibermeio há meses, outros que o fazem uma vez por semana. E depois 

há outra questão: os jornalistas inquiridos reconhecem as potencialidades da Internet 

e a importância do digital no presente e futuro, mas só em teoria”. Apesar disso, Pedro 

Jerónimo diz que “há bons exemplos”: “Há casos de jornais regionais que estão a fazer 

trabalho nesta área, embora às vezes não com a regularidade que seria desejável. Há 

semanários que fazem actualizações quase diárias, como O Mirante, Região de Leiria 

ou o Reconquista” (entrevista). 

Pedro Jerónimo e Ângela Duarte (2010) analisaram o uso do Twitter pelos 

principais títulos de imprensa regional em Portugal, constatando que “há uma reacção 

semelhante ao aparecimento da Internet. Na altura do boom, ali por volta do ano 

2000, todos estavam online, depois, deixaram de dar atenção. Uma grande 

percentagem nunca esteve no Twitter, uns já estiveram mas deixaram de actualizar a 

conta e outros, poucos, são os que lhe dão uso. 

                                                           
13

 A entrevista presencial realizou-se em Braga, a 17 de Setembro de 2010. As referências posteriores às 

declarações de Pedro Jerónimo que não tenham indicação em relação a outra fonte têm como base esta 

entrevista. 
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No trabalho Twitter e jornalismo e proximidade: Estudo de rotinas de produção 

nos principais títulos de imprensa regional em Portugal é referido que “ainda são 

poucos os que tomaram uma consciência digital – 20 títulos, 10 com conta no Twitter e 

cerca de metade destes a dar-lhe uso com regularidade. São, porém, esses que têm 

retirado partido das principais potencialidades da plataforma, como uma maior 

proximidade, interactividade e participação com os utilizadores,  independentemente 

de serem leitores da edição em papel. Há ainda a considerar o acesso a fontes e as 

informações de última hora” (Jerónimo e Duarte, 2010: 189). 

Por outro lado, os autores argumentam que “não estar no Twitter não é sinal de 

que não se está atento à realidade digital e aos novos paradigmas da comunicação. 

Prova disso – inesperada – é o facto de alguns dos títulos terem manifestado que 

privilegiam o Facebook. Porém, também há quem, pura e simplesmente, não queira 

saber. E mesmo os que querem privilegiam na sua maioria o ‘shovelware a 140 

caracteres’ ou o dumping de conteúdos, dos respectivos websites para a conta Twitter. 

Se o objectivo destes é a promoção, há contudo quem vá tentando dar uso aos 

recursos que tem, experimentando o ciberjornalismo de proximidade” (Jerónimo e 

Duarte, 2010: 189). 

Este investigador e jornalista de O Mensageiro (Leiria) tem “registado alguns 

indicadores que apontam para um aparente desinteresse no online. A prioridade, hoje, 

é o papel”, embora com “excepções, mas essas estão normalmente associadas a 

títulos cujos proprietários têm alguma estabilidade (grandes ou pequenos grupos de 

média)”, apontando títulos como “O Mirante e O Ribatejo (Santarém), Região de Leiria 

(Leiria), Jornal do Fundão e Reconquista (Castelo Branco), por exemplo” (entrevista: 17 

de Setembro de 2010). 

Pedro Jerónimo compreende a evolução lenta da presença na Internet da 

imprensa local e regional portuguesa pelas características das publicações, mas 

também dos respectivos leitores: “É muito fácil dizer que o jornal não aposta no 

online, mas é preciso ver o lado das empresas, dos proprietários, que precisam de ter 

retorno. O que se vê é que as redacções têm estado a reduzir e é lógico que nesses 

casos a prioridade vá para o papel, que é um meio que ainda lhes vai dando alguma 

coisa”. Por outro lado, refere que “os utilizadores que leiam a imprensa regional na 

Internet – mesmo nacional – ainda não são numa percentagem que justifique o 
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investimento no online”. 

No entanto, o investigador sublinha que as publicações locais e regionais “terão 

de pensar futuramente noutras plataformas, porque quando a geração anterior à 

Internet desaparecer, terão que estar preparadas”. “É importante que pensem nisso 

porque não é futuro, é já o presente. É bom que os títulos comecem a pensar nisso e 

se preparem para isso. [...] Uma das coisas que as empresas podem fazer é 

incentivarem os seus quadros a estarem atentos às novas ferramentas. É importante 

que as empresas estimulem as pessoas a estarem atentas ao digital”.  

Não se considerando um dos “profetas da desgraça” que defendem o fim do 

jornal em papel em detrimento da Internet, Pedro Jerónimo diz que, “em Portugal, 

ainda não se justifica deixar o papel para se dedicar ao online, e muito menos a nível 

regional ou local”, mas “é importante estarem presentes e é excelente se puderem 

desenvolver rotinas, adoptar as práticas do ciberjornalismo, ter elementos multimédia 

nos seus cibermeios”. 

 

3.3. Os Consumidores da Imprensa Regional 
 

3.3.1.Hábitos de Leitura da Imprensa Regional 

Um factor importante na caracterização da imprensa regional é perceber quem é 

que lê este tipo de publicações. O primeiro estudo sobre a audiência da imprensa local 

e regional foi levado a cabo, em 2000, pelo Instituto de Pesquisa e Opinião de 

Mercado, a pedido da Associação Portuguesa de Imprensa. Os resultados 

apresentados no documento Perfil do leitor da imprensa regional e potencialidades da 

imprensa regional enquanto veículo de comunicação indicavam que, dos 2.850 

entrevistados, 1.600 (56,1%) afirmavam ter o hábito de folhear e/ou ler publicações 

regionais, sendo que, destes, 60,4% garantiam ler esse tipo de títulos pelo menos uma 

vez por semana. Os distritos com maiores níveis de leitura da imprensa regional eram 

Leiria (75,2%), Santarém (65,8%), Coimbra (62,5%) e Aveiro (60,6%). No fundo da 

tabela estavam Bragança (46,3%), Portalegre (48,5%), Vila Real (44,3%). 

Este trabalho de estudo da audiência do sector tem-se mantido, através do 

Bareme Imprensa Regional, da responsabilidade da Marktest, primeiro em parceria 

com a Associação Portuguesa de Imprensa e mais recentemente com a Meioregional. 
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Constituindo uma importante fonte de informação sobre a imprensa regional, este 

instrumento apresenta, no entanto, algumas insuficiências, na medida em que só 

integra publicações com um determinado volume de referências em estudos 

anteriores e não contempla as regiões autónomas. 

Consultando os Bareme de Imprensa Regional, é possível a leitura de um 

comportamento instável nos hábitos de consumo da imprensa pelos indivíduos de 

Portugal Continental. Remontando ao ano de 2003, encontramos a imprensa regional 

com uma percentagem de 50,9% de leitores. Este valor teve uma tendência crescente 

em 2004 (51,4%) e 2005 (54,3%), encontrando, em 2006, uma brusca queda, que 

situou a percentagem de leitores nos 48%. Em 2007, os valores relativos aos hábitos de 

leitura de imprensa regional dos portugueses ficaram fixados em 47,3%, acentuando a 

descida. Nos dois anos seguintes, regista-se uma nova tendência de subida. 

 

Quadro 12: Audiência média da imprensa regional (em %) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 

Costumam ler Jornais 

Regionais 

      

50,9 51,4 54,3 48,0 47,3 49,7 

 

51,9 

Diários 6,7 7,1 9,1 7,7 7,1 7,1 7,2 

Trissemanais 0,6 0,6 0,8 0,4 0,5 0,6  0,5 

Bissemanais 1,4 1,5 1,7 1,7 1,4 1,1 0,7 

Semanais 31,6 33,7 36,1 31,6 31,7 28,3 28,0 

Trimensais  

9,1 

0,7 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 

Quinzenais/Bimensais 9,8 9,8 9,0 7,8 8,1 6,6 

Mensais 5,2 5,3 6,4 4,7 4,1 8,6 11,4 

Outra periodicidade 1 0,2 0,2 0,1 - 8,6 - 

Base (000) 8311 8311 8311 8311 8311 8311 8311 

Fonte: Bareme Imprensa Regional (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010) 

 

O Bareme Imprensa Regional 2010 apresenta 51,9% dos inquiridos como leitores 

da imprensa regional nacional, registando uma subida percentual, relativamente aos 

valores do ano anterior, onde a relação dos indivíduos se situava nos 49,7%. No que 

toca ao género dos indivíduos, a audiência média é superior no masculino (56,8%), 

enquanto que o género feminino se fixa nos 47,3%. Estes são valores que registam 

uma subida, relativamente aos valores anteriores – de ambos os géneros –, sendo que, 

em 2009, dos inquiridos do género masculino, 54,7% se afirmavam leitores da 

imprensa regional. No género feminino, os inquiridos rondavam os 45%. É, assim, 

notório um maior interesse dos indivíduos do género masculino pela imprensa 
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regional, tal como uma subida das percentagens demonstrativas dos hábitos de leitura 

dos portugueses, no que toca à imprensa regional. 

Ao nível da faixa etária, a fatia onde se concentram os mais elevados índices de 

consumo de imprensa regional, grosso modo, é a que se estende entre os 25 e os 44 

anos. Os escalões que ocupam os extremos da sondagem são, por sua vez, os que se 

identificam menos com a leitura da imprensa regional. Assim sendo, percepcionamos, 

em 2009, uma concentração de 58,4% na faixa etária 25-34, seguida das faixas 35-44 

(57,9%) e 45-54 (55,2%), enquanto que, em 2010, o valor percentual mais elevado se 

situa no escalão 35-44 (59,2%), seguido da faixa 25-34 (58,4%) e da faixa 45-54 

(58,1%). A registar uma subida percentual na generalidade das percentagens das faixa 

etárias no ano de 2010. 

 

Quadro 13: Leitura segundo as faixas etárias 

Faixa etária 2009 2010 

15-17 36,5% 42,3% 

18-24 50,9% 51% 

25-34 58,4% 58,4% 

35-44 57,9% 59,2% 

45-54 55,2% 58,1% 

55-64 47,9% 52,9% 

+64 33,3% 36,5% 

Fonte: Bareme Imprensa Regional  

 

Estratificando a sociedade, o Bareme aponta para uma maior concentração da 

leitura da imprensa regional na classe Média (atendendo, ainda, aos estratos de classe 

Média Alta e classe Média Baixa). A classe A apresenta uma percentagem de 48,7% de 

leitores, mantendo (com uma ligeira descida) a indicação do ano anterior (48,1%). Por 

oposição, a classe D apresenta uma subida de valores, comparativamente ao ano de 

2009. Em 2010, os inquiridos mais desfavorecidos rondam os 41%, ao passo que, em 

2009, se situavam nos 35,5%, registando uma subida significativa. Os estratos médios 

apresentam, em 2010, os seguintes valores: classe Média Alta – 56,8% (54,4%, em 

2009); classe Média – 57,6% (55,5%, em 2009); classe Média Baixa – 55,2% (55,5%, em 

2009). 

Debruçando a análise na direcção da ocupação/profissão dos inquiridos, 

percepciona-se que é no grupo Técnicos especializados e Pequenos Proprietários onde 
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os valores são mais elevados, contando com 63,2%. Os valores são mais baixos (abaixo 

do limiar dos 50%) nos grupos não activos, como os pensionistas/desempregados 

(43,2%), dos estudantes (47,8%) e das domésticas (42,6%). Na verdade, e notando-se 

uma tendência de aumento, comparativamente a 2009, as domésticas são o grupo 

com o menor índice de leitura de imprensa regional. A única descida registada, do ano 

de 2009 para 2010, prende-se com o grupo dos Trabalhadores 

qualificados/especializados: enquanto apresentavam, em 2009, um índice de leitura 

nos 60,3%, registam, em 2010, 59,8%. 

 

Quadro 14: Leitura segundo ocupação/profissão 

Ocupação/profissão 2009 2010 

Quadros Médios ou Superiores 54,7% 57,2% 

Técnicos especializados e pequenos proprietários 61,5% 63,2% 

Empregados dos serviços/comércio/administrativos 58,3% 59,4% 

Trabalhadores qualificados/especializados 60,3% 59,8% 

Trabalhadores não qualificados/não especializados 47,1% 50,6% 

Não activos 40,4% 43,2% 

Estudantes  43,2% 47,8% 

Domésticas  39,8% 42,6% 

Fonte: Bareme Imprensa Regional 

 

Perspectivando a sondagem de um ponto de vista geográfico, é de salientar que 

a concentração dos inquiridos leitores acontece nas áreas do litoral, nomeadamente 

norte (69,7%) e centro (64%). Seguem-se o Sul (57%), o Interior Norte (56,5%), a região 

da Grande Lisboa (30,3%) e o Grande Porto (26,8%). De registar, ainda, as subidas nas 

zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto, onde, em 2009, os valores se fixaram em 

26,6% e 24,5%, respectivamente. 

 

Quadro 15: Leitura segundo a região 

Região 2009 2010 

Grande Lisboa 26,6% 30,3% 

Grande Porto 24,5% 26,8% 

Litoral Norte 65,9% 69,7% 

Litoral Centro 62,7% 64% 

Interior Norte 55,9% 56,5% 

Sul 55,7% 57% 

Fonte: Bareme Imprensa Regional 
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Gráfico 2: Perfil dos Leitores da Imprensa Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo desta análise, há diferenças a nível distrital, reflectindo diferentes 

hábitos de leitura de imprensa regional. Assim, a percentagem de leitores da imprensa 

regional por distrito, em 2010, é maior em Castelo Branco (74,7%), seguido dos 

distritos de Santarém (73,4%) e de Leiria (70,1%). Os valores mais baixos situam-se nos 

distritos do Porto (38%), Bragança (37,6%) e Lisboa (35%). Esta situação apresenta uma 

evolução, relativamente a 2009, onde, não obstante ser Castelo Branco o distrito com 

maior índice de leitura (71,3%), os distritos seguintes eram Leiria, com 69,2%, e 

Coimbra, com 68,8%. Os distritos com a menor percentagem de leitores são os 

mesmos nos últimos dois anos da sondagem. 
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Quadro 16: Leitura segundo o distrito 

 2009 2010 

Aveiro 64,2% 69,7% 

Beja 52,9% 54,1% 

Braga 63,6% 67,9% 

Bragança 44,2% 37,6% 

Castelo Branco 71,3% 74,7% 

Coimbra 68,8% 69,4% 

Évora 61,1% 65,1% 

Faro 48,9% 50,1% 

Guarda 63,2% 61,6% 

Leiria 69,2% 70,1% 

Lisboa 31,8% 35% 

Portalegre 64,1% 62,5% 

Porto 36,7% 38% 

Santarém 64,8% 73,4% 

Setúbal 52,4% 50,9% 

Viana do Castelo 57,2% 62,1% 

Vila Real 50,9% 51,5% 

Viseu 50,4% 50% 

Fonte: Bareme Imprensa Regional 

 

Gráfico 3: Hábitos de Leitura 2009 e 2010 

Fonte: Marktest 
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Atendendo à periodicidade das publicações, é notória a vantagem que a 

imprensa regional semanal apresenta nas preferências dos leitores. Possui, assim, o 

lugar cimeiro na periodicidade, com 28%, seguida das publicações mensais (11,4), dos 

diários (7,2%) e das publicações quinzenais/bimensais (6,6%). As publicações 

bissemanais (0,7%), trissemanais (0,5%) e trimensais (0,4%) apresentam valores 

percentuais muito residuais nos hábitos de leitura dos indivíduos de Portugal 

continental. A realidade em 2009 é ligeiramente diferente. Não obstante a prevalência 

da publicação semanal com 28,3% e mensal (8,6%), os terceiros mais lidos são os 

quinzenais/bimensais (8,1%), seguidos dos diários (7,1%). A subida da leitura dos 

quinzenais/bimensais, em 2010, contrasta com a descida dos bissemanais que, em 

2009, se fixa em 1,1%. Os trimensais (0,4%) e os trissemanais (0,6%) apresentam, em 

2009, valores igualmente residuais. 

A dicotomia “periodicidade da publicação/leitura por distrito” é, ainda, um ponto 

de análise, uma vez que relaciona, muitas vezes, a origem geográfica da publicação 

com a origem do leitor. Desta forma, encontramos distritos onde a preferência dos 

leitores por determinada periodicidade se justifica com a existência de publicações 

desse tipo, no distrito. 

Em 2010, as publicações diárias registaram o seu valor de leitores mais elevado 

no distrito de Coimbra (47,6%), seguido do distrito de Évora (42,1%) e do distrito de 

Braga (24,2%). Os diários foram menos lidos em Faro (0,1%), Santarém (0,2%) e 

Portalegre (0,3%), sendo que, em Castelo Branco e Vila Real, o valor é igual a zero. 

Quanto aos distritos, cujas publicações diárias ocuparam a preferência dos leitores em 

2009, são os mesmos que mantêm as posições cimeiras em 2010. As baixas 

percentagens mantêm-se, também, nos mesmos distritos. No que toca aos jornais 

semanais, encontram em Castelo Branco os valores mais levados - 69,9%. Seguem-se, 

ainda, Santarém (57,7%) e Leiria (48,7%). Por oposição, os distritos com valores mais 

baixos são os de Évora (5,1%), Coimbra (17,6%) e Lisboa (18,1%). Estes valores 

encontram-se estáveis desde 2009. 

Analisando, numa perspectiva nacional, apercebemo-nos que os diários mais 

lidos são aqueles que provêm de distritos onde se concentram os maiores índices de 

leitura de publicações com esta periodicidade. Nos dois últimos anos, nos primeiros 

lugares constam dois diários concorrentes em dois distritos: Braga (Correio do Minho e 
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Diário do Minho) e Coimbra (Diário de Coimbra e As Beiras). O Diário de Coimbra 

assume o primeiro lugar, com uma leitura nacional na ordem dos 23,4%, seguindo-se 

do Diário do Sul (23,1) e do Diário As Beiras (16,5%). Comparativamente aos resultados 

de 2009, assiste-se a uma subida do valor percentual do Diário de Coimbra (22,4%) e a 

uma descida do Diário do Sul (24,3%). Em 2009, o Diário As Beiras posicionava-se, 

praticamente, da mesma forma, com 16,2%. 

 

Quadro 17: Ranking de leitura a nível nacional dos diários regionais 

2009 2010 

Diário do Sul – 24,3% Diário de Coimbra - 23,4% 

Diário de Coimbra -22,4% Diário do Sul – 23,1% 

Diário As Beiras – 16,2% Diário As Beiras – 16,5% 

Diário do Minho – 11,3% Diário do Minho – 11,3% 

Correio do Minho – 8,8% Correio do Minho – 9,4% 

Fonte: Bareme Imprensa Regional 
 

 

 

 

O fenómeno assume os mesmos contornos no que toca às publicações semanais. 

Assim, o Jornal do Fundão apresenta 32,6% de preferência nacional, no que toca à 

leitura de semanários regionais, seguindo-se O Mirante (29,3%) e o Reconquista 

(25,5%). Regista-se, assim, uma subida de posição, no ranking, do jornal O Mirante 

que, em 2009, ocupava o terceiro lugar. 

 

Quadro 18: Ranking de leitura a nível nacional dos semanários regionais 

2009 2010 

Jornal do Fundão – 30,9% Jornal do Fundão – 32,6% 

Reconquista – 26,8% O Mirante – 29,3% 

O Mirante – 25,1% Reconquista – 25,5% 

Diário do Alentejo – 19,8% Diário do Alentejo – 20,9% 

Região de Leiria – 18,2% Região de Leiria – 15,5% 

Fonte: Bareme Imprensa Regional 

 

Olhando para os valores que a Marktest apresenta para 2010, comparando os 

índices de leitura de imprensa regional e de imprensa nacional de informação geral 

verifica-se que a imprensa regional consegue melhores resultados do que a nacional 

em Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, 
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Portalegre, Évora e Beja, embora nalguns distritos com números mais expressivos que 

noutros. 

 

Gráfico 4: Comparação dos índices de leitura de imprensa regional e de imprensa nacional de 

informação geral (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marktest  

 

Os valores da audiência média das publicações de informação geral de âmbito 

nacional apresentados no Anuário de Média e Publicidade 2009, da Marktest, mostram 

uma subida de 2005 para 2009, embora tenha havido quebras de 2006 e 2009. 
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Quadro 19: Valores de audiência média das publicações de informação geral de âmbito 

nacional 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Informação Geral 35.7 33-0 36.6 40.0 39.4 

Jornais Diários 28.1 25.8 29.3 33.7 33.3 

  Correio da Manhã 10.2 9.3 12.0 11.4 12.4 

  Jornal de Notícias 12.0 11.4 11.9 11.0 12.1 

  Metro - 5.6 7.9 7.7 6.0 

  Destak 3.5 5.4 7.7 7.6 5.5 

  Público 5.2 4.5 4.7 4.4 4.5 

  Diário de Notícias 3.8 3.2 3.8 3.6 4.1 

  Global Notícias - - - 5.1 3.5 

   24 horas 3.2 3.0 3.2 2.7 2.9 

Jornais Semanais 9.5 8.7 9.0 9.6 9.2 

  Expresso 8.1 7.3 7.4 8.1 7.7 

  Sol - - 2.8 2.6 3.0 

Revistas Semanais 9.8 8.7 10.2 10.2 9.8 

  Visão  7.5 6.7 8.0 7.5 7.3 

  Sábado 2.1 2.3 2.8 3.7 4.0 

  Focus 2.0 1.5 1.6 1.2 1.1 

Revistas Mensais - - - 1.2 1.0 

  Courrier Internacional - - -  1.0 

Fonte: Marktest (2010) 

 

Analisando do ponto de vista comparativo com outros países, ressalvando que há 

quem manifeste algumas reservas em relação à metodologia deste tipo de estudos 

internacionais, Portugal apresenta baixas taxas de consumo de jornais, só havendo 

piores resultados na Bósnia-Herzegovina, Albânia e Kosovo. No topo da tabela estão a 

Noruega e Finlândia, dois países que também têm modelos de apoio à imprensa, como 

será referido posteriormente. 
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Gráfico 5: Consumo de jornais no ano de 2009 

Fonte: WAN (World Association of Newspapers) 

 

 

3.3.2. A Imprensa Regional e Local no Quadro dos Consumos Mediáticos 

Uma das vertentes da avaliação da medida de política de apoio à comunicação 

social de âmbito regional e local inicialmente definida consistia na realização de um 

inquérito de opinião sobre a Imprensa regional. Na verdade, o modelo de avaliação da 

política do incentivo à leitura (ex-porte pago) subjacente ao presente estudo assenta, 

entre outras, na proposição de que o conhecimento da relação dos portugueses com a 

Imprensa regional e local constitui uma variável relevante de análise a considerar. E 

para tal, importa ir além do quadro que nos é proporcionado pelo estudos de 

audiência que o Bareme Imprensa da Marktest tem produzido ao longo da última 

década, para indagar sobre o lugar da Imprensa regional e local na estrutura dos 

consumos mediáticos, as representações e percepções acerca das media impressos de 

proximidade, as avaliações sobre o que existe e o que importaria modificar ou 

melhorar, o grau de fidelidade e de participação neste tipo de imprensa. 

De forma mais definida, os objectivos definidos para este trabalho foram os 

seguintes: 

1. Conhecer os hábitos de leitura dos portugueses, no quadro dos hábitos e 

práticas relacionadas com os meios de comunicação social; 

Consumo de jornais (exemplares diários por 1.000 habitantes) - Ano de 2009
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2. Reunir informação sobre os veículos informativos através dos quais a 

população toma conhecimento do que se passa no seu local e município de 

residência e/ou de origem; 

3. Saber em concreto que formas de acesso e uso da imprensa regional e local são 

mais e menos frequentes; 

4. Conhecer a avaliação pelo público deste tipo de imprensa, nomeadamente do 

seu conteúdo, das condições de existência e funcionamento, do grau de 

satisfação; e do tipo de relação/envolvimento com ela. 

 

A fim de operacionalizar estes objectivos, a equipa de projecto delineou um 

conjunto de dimensões e variáveis consideradas relevantes para captar indicadores e 

informações relacionadas com os objectivos apontados, tendo nessa fase iniciado a 

interacção com o Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade 

Católica Portuguesa, entidade previamente seleccionada para a realização do 

inquérito. 

Na sequência do trabalho conjunto, chegou-se à formulação do instrumento de 

recolha de informação, constituído por um inquérito estruturado, com perguntas (na 

quase totalidade) fechadas, de que se anexa cópia (v. Anexo 5). 

O universo inquirido é composto pelos residentes em Portugal continental com 

idade igual ou superior a 15 anos, residentes em domicílios com telefone fixo. Foram 

considerados 1528 inquéritos válidos (de um total de 2151 pessoas contactadas), para 

efeito do tratamento estatístico dos resultados apurados.  

Dos inquiridos, 54,9% são mulheres e 45,1% são homens. Do ponto de vista dos 

grupos de idade, 10,9% têm menos de 30 anos; 18,2 têm entre 30 e 44 anos; 30,8 

entre 45 e 59; e 40,1 mais de 60 anos. Quanto ao nível escolar, os respondentes 

posicionam-se do seguinte modo: 37,6% possuem uma escolaridade básica até ao 2º 

ciclo ou equivalente; 36,2 o equivalente ao actual 3º ciclo e 12º ano; finalmente, 25,5% 

entraram e frequentaram a Universidade. 

A sondagem foi realizada de 24 de Setembro a 8 de Outubro de 2010 e o erro 

máximo da amostra para um grau de confiança de 95% é de ±2,5%. 
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A primeira nota que ressalta da análise dos dados sobre os consumos mediáticos 

declarados aponta para a dominância da televisão como fonte de informação dos 

portugueses, no que toca aos assuntos de actualidade em geral. Perto de 60% fazem-

no por este meio, a grande distância da imprensa que, com 21,1%, surge, em segundo 

lugar. A Internet, com 11,1%, encontra-se à frente da rádio, que reúne 10,4%.  

Se se considerar o meio de comunicação social com o qual os inquiridos afirmam 

gastar mais tempo por semana, o destaque da TV acentua-se. Quase três quartos 

(72,9%) colocam-na à frente, muito distante dos livros (14,7), dos videojogos (5,7) ou 

da Internet (5,3). Deste ponto de vista, o lugar da Imprensa é quase irrisório (0,5)14.   

Já quanto à importância relativa dos diferentes media, deparamos com um 

quadro mais matizado. 

 

Quadro 20: Avaliação da importância de diferentes meios de comunicação 

 

Imprensa 

Regional 

Imprensa 

Nacional TV Internet 

Rádio 

Nacional 

Rádio 

Regional 

Nada importante    1 19,6 10,8 2 27,9 14,5 32,7 

2 7,5 7 2,9 3,3 7,9 9 

3 11,1 8,9 6,4 3,4 10,8 8,9 

4 13,4 13,9 14,5 5,2 13,4 8,9 

5 17 22,1 29,8 11 20 10,1 

6 10,9 16,5 17,9 14,7 12,6 6,6 

Muito importante  7 9,6 12 24,9 15,7 11,1 6,4 

Total(*) 88,9 91,2 98,5 81,2 90,2 82,6 
(*) Diferença para 100%: missing.  

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

     

Observa-se, por um lado, uma avaliação menos positiva, do ponto de vista da 

percepção da importância relativa, da rádio de proximidade, assim como da Internet. 

Por outro lado, reforça-se a ideia já salientada, da valoração positiva do meio 

televisivo. Quanto aos meios de comunicação impressos, são vistos, em geral, de 

forma positiva, mais a imprensa nacional do que a regional.  

Estes dados parecem sugerir uma mais acentuada atribuição de importância ao 

que é nacional (porventura percepcionado como mais ‘profissional’ e ‘a sério’) do que 

ao que é regional. 
                                                           
14

 A pergunta solicitava dos respondentes que indicassem, por ordem decrescente, os três meios que 
mais tempo semanal lhes ocupavam. Se olharmos para as 2ª e 3ª posições, detectamos posições 
destacadas da Internet e dos jogos vídeo. 
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3.3.2.1. A Imprensa de Proximidade: Práticas e Opiniões 

Olhando agora para a actualidade local, o panorama altera-se substancialmente, 

como seria de esperar. O inquérito distinguia entre a informação sobre o local de 

residência e sobre o município de pertença, ou seja, um círculo restrito e um círculo 

igualmente próximo mais de raio mais largo. 

 

Quadro 21: Por que meio toma conhecimento do que se passa no seu concelho ou local de 

residência 

 No concelho No local de residência 

Televisão 15,70% 11,10% 

Jornal nacional 5,00% 3,80% 

Jornal da região 36,30% 29,20% 

Rádio nacional 1,00% 0,90% 

Rádio regional 5,00% 4,00% 

Internet 3,80% 2,90% 

Conversas 33,10% 48,00% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

 

Para o que ocorre mais próximo das pessoas, as conversas e a informação de 

boca em boca continuam a ocupar o lugar de destaque: para 48% dos respondentes é 

por essa via mais tradicional que se põem a par daquilo que vai acontecendo à sua 

volta (33% quando se trata da actualidade concelhia). No que respeita ao recurso aos 

media, o jornal da região aparece em lugar destacado, com uma posição dominante no 

que toca ao concelho (36,3%) e relativamente ao local de residência (29,2%). A 

televisão ocupa a segunda posição, mas num papel já bastante discreto, ainda que 

significativo. 

Importava conhecer, no âmbito deste estudo, as práticas de leitura da imprensa 

e, mais especificamente, a regularidade dessa leitura, quer relativamente à imprensa 

regional, quer nacional. 
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Quadro 22: Regularidade da leitura de jornais nacionais e regionais 

  Nacionais % Regionais % 

Nunca 24,1 36,8 

Diariamente 31,8 5,7 

2x por semana 15 4,8 

Semanal/ (1x semana) 22,1 29,3 

Quinzenalmente 2,6 8,3 

Mensalmente 4,5 15,1 

Total 100 100 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 
 

 

Gráfico 6: Regularidade da leitura de jornais nacionais e regionais 

 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 
 

De entre os leitores (à roda de três quartos para a imprensa de âmbito nacional e 

perto de dois terços para a regional), verifica-se que a periodicidade dominante é, na 

imprensa nacional, compreensivelmente, a diária (seguida, não de muito longe, pela 

semanal), ao passo que, na imprensa regional, é a semanal (seguida, a boa distância, 

pela mensal). Relevante é aqui, também, o peso daqueles que afirmam nunca ter 

contacto regular com a imprensa: cerca de um quarto (24,1%) relativamente aos 

jornais nacionais e mais de um terço (36,8) para os regionais. Estes são, digamos, 

resultados que remetem para percepções / enunciações de hábitos mais ou menos 

consolidados. Se preferirmos um ‘retrato’ obtido no momento do inquérito, os 

números sobem um pouco: a uma pergunta, colocada noutro ponto do inquérito, 

sobre se, “actualmente”, os inquiridos costumam ler jornais regionais ou locais, as 
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respostas negativas situam-se nos 41,8%. Mesmo assim, o facto de seis em cada dez 

inquiridos manifestarem um contacto mais ou menos regular com a leitura da 

imprensa de proximidade não deixa de ser um facto relevante.  

Impõe-se, por isso, que procuremos compreender a intensidade, as modalidades 

e as opiniões que, no quadro do inquérito, os portugueses manifestam acerca deste 

tipo de imprensa. 

Sobre o tempo dedicado à leitura de cada edição do jornal local ou regional, três 

quartos (72,3%) dos respondentes calcularam gastar menos de uma hora por cada 

edição, sendo que 26,1% disseram dedicar entre uma e duas horas. Foram, porém, 

muitos os inquiridos (41,8%) que revelaram dificuldade de responder a este ponto. 

Quanto ao lugar habitual da leitura da imprensa local, os dados obtidos não 

deixam dúvidas: a residência, com 47,5% das respostas, continua a ser o espaço mais 

frequente, ainda que o café represente cerca de um quarto das respostas (24,1). Os 

dois juntos representam mais de 70% dos respondentes, como se pode ver no quadro 

23. 

 

Quadro 23: Onde costuma ler o jornal regional ou local? 

Em casa 47,5 

             

No café 24,1 

No emprego 9,5 

No barbeiro/cabeleireiro 2,3 

No computador 1,9 

Noutro sítio 
14,6 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

 

Passando agora a outros aspectos com relação directa ou indirecta com a política 

do incentivo à leitura. Um deles consistia em saber se os leitores da imprensa regional 

consomem preferencialmente publicações da zona onde residem ou, antes, da região 

de onde são naturais (no caso de uma não coincidir com a outra). 
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Quadro 24: De onde são os jornais locais ou regionais que lê 

 Frequência % 

Região onde reside  758 85,3 

Região de origem 113 12,7 

De outra região 18 2 

Total 889 100 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

 

A esta pergunta, mais de quatro quintos (85,3%) respondem que lê a imprensa 

da região onde mora e 12,7% lêem jornais da região de onde é originária. Apenas dois 

por cento acompanham a actualidade de outras regiões do país. Parece, assim, ser, 

percentualmente pouco significativo o peso daqueles que recorrem ao jornal regional 

para acompanhar a distância o que se vai passando na terra natal, aspecto certamente 

a ter em conta no tocante à política de apoio à distribuição postal (a leitura online, 

ainda que pouco significativa em termos quantitativos, abre alternativas, neste 

campo). 

A assinatura é a via mais frequente através da qual os leitores acedem ao seu 

jornal: cerca de um quarto dos respondentes (26,4%). Os que assinam fazem-no por 

razões de comodidade: 64,2% dos respondentes dizem ser mais prático recebê-lo em 

casa. Outras razões, tais como ficar mais barato do que comprar ao número ou ajudar, 

com a assinatura, a imprensa regional, são aspectos escolhidos, mas por uma minoria.  

A compra é a segunda forma de acesso à informação regional e os que a 

adoptam revelam-se bastante fiéis a essa rotina: fazem-no para todas ou quase todas 

as edições (77,1%). O preço não parece ser fonte de grandes preocupações: apenas 

10,9% consideram que tem um valor alto, contra 12,3% que opinam exactamente ao 

contrário. Quase dois terços (64,1) adoptam uma opinião intermédia: nem alto nem 

baixo. No entanto, se o preço fosse mais baixo, alguns talvez comprassem mais e 

outros até provavelmente assinariam. 

O inquérito contemplava igualmente algumas perguntas acerca da consistência e 

dinamismo dos hábitos de leitura – quanto à antiguidade, duração, fidelidade etc – 

podem ajudar a penetrar um pouco nas atitudes e práticas dos portugueses nesta 

matéria.  
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Os resultados, como se pode observar no quadro 25, mostram a dominância 

(perto de 70%) de um leitorado que se relaciona habitualmente com o jornal regional 

há mais de dez anos. O reverso da medalha é mais inquietante, na medida em que 

sugere que é residual o número daqueles que começaram a ler este tipo de imprensa 

nos anos mais recentes. Fica, desta forma, sugerida a ideia de uma audiência 

tendencialmente envelhecida e uma dificuldade de captar novos leitores, problema 

que está longe de ser exclusivo da imprensa de âmbito regional e local. 

 

 

Quadro 25: Quando começou a ler imprensa regional 

  Nº % 

Este ano 12 1,3 

Entre 1 a 3 anos 67 7,5 

3 a 10 anos 200 22,5 

Há mais de 10 anos 399 44,9 

Desde que me lembro 211 23,7 

Total 889 100 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

A dificuldade de conquista de novos leitores (e de leitores novos?) tornar-se-ia 

ainda mais preocupante caso se conjugasse com a incapacidade de reter audiência.  

Aparentemente esse não é um problema excessivamente preocupante. De facto, dos 

643 respondentes à pergunta “Anteriormente, alguma vez leu jornais locais ou 

regionais?”, apenas um quarto declara ter abandonado essa leitura. E perguntados 

porque deixaram de ler, as respostas mais escolhidas foram estas, por ordem 

decrescente de escolha: dificuldade em encontrar os jornais (23,4%); falta de tempo 

para a leitura (20,3%); e falta de interesse por esse tipo de informação (13,7%). A 

mesma hierarquia de factores e valores quase análogos se encontram entre as razões 

que dão aqueles que declaram nunca ter lido a imprensa regional. 

Olhando atentamente para estes dados, parece detectarem-se aqui indicadores 

de problemas relacionados com a acessibilidade e com os estilos/organização da vida 

quotidiana das audiências, mais do que com aspectos ligados aos conteúdos da 

imprensa. De resto, numa pergunta em que se pedia aos inquiridos para avaliar, em 

termos gerais, o grau de satisfação com a informação veiculada por este tipo de 
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imprensa, a esmagadora maioria das respostas (60,3%) apontava para as posições de 

muito ou muitíssimo satisfeito.   

De resto, é possível ter uma ideia das temáticas mais apreciadas pelos 

respondentes que se consideram leitores da Imprensa regional e local. A dispersão das 

opiniões é, naturalmente, enorme,a uma pergunta com uma abertura desta natureza. 

Agregando por categorias (ver o quadro 26) constatam-se alguns pontos conclusivos 

relevantes: ênfase na actualidade local e mais global, sem especificar áreas (cerca de 

35%) das respostas; valorização dos assuntos da cultura e de tudo o que se relaciona 

com a vida e decisões das autarquias locais, municipais e de freguesia. 

 

 

Quadro 26: Assuntos que aprecia mais no jornal local (respostas agregadas) 

ASSUNTOS Nº % 

 

Notícias sobre a terra, a região 265 24,8% 

Notícias, actualidade (em geral) 111 10,4% 

Assuntos de cultura, património, formação 93 8,8% 

Autarquias locais e suas principais decisões 76 7,1% 

Notícias de desporto (local e não só) 75 7,0% 

Temas políticos (locais e não só) 69 6,5% 

Assuntos sociais: idosos, crianças, saúde… 57 5,3% 

Assuntos de âmbito económico 40 3,7% 

Faits divers, polícia, criminalidade...  24 2,2% 

Opinião, comentário, cartas de leitores 24 2,2% 

Informação-serviço: TV, agenda, palavras cruzadas, horóscopo 17 1,6% 

Necrologia 16 1,5% 

Tudo interessa no jornal 137 12,8% 

Assunto não especificado 37 3,5% 

Outras respostas 26 2,4% 

Nota: Vários respondentes dão mais do que uma resposta 

 Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 
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Quadro 27: O que falta ou melhoraria no jornal regional (respostas agregadas) 

ASSUNTOS Nº % 

 

Diversidade e abrangência dos assuntos 120 15,3% 

Qualidade e profundidade dos assuntos 97 12,4% 

Imparcialidade, independência, abertura 30 3,8% 

Melhor grafismo e de escrita mais simples 18 2,3% 

Mais assuntos sociais 16 2,0% 

Maior regularidade e menor periodicidade
15

 13 1,7% 

Preço menor, mais páginas, menos publicidade 12 1,5% 

Mais e melhores profissionais 11 1,4% 

Mais opinião e mais qualificada 9 1,1% 

Não melhoraria nada, está bem assim 238 30,4% 

Outras respostas  28 3,6% 

Não sabe/Não responde  191 24,4% 

Nota: Vários respondentes dão mais do que uma resposta 

 Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

Num plano já não apenas avaliativo mas propositivo, traduzido na resposta à 

pergunta “O que falta / o que melhoraria no jornal regional ou local”, o grau de 

satisfação com o que existe é o aspecto que ressalta mais. Das respostas dadas, 30,4% 

não melhoraria nada porque entende que o que se faz é bem feito. Aqueles que 

enunciam desejos de melhoria fazem-no em torno de aspectos como “a diversidade e 

abrangência dos assuntos”; “qualidade e profundidade” no seu tratamento e 

“imparcialidade e independência” dos jornalistas e dos órgãos de comunicação locais 

face aos poderes e aos interesses. 

Para conhecer o grau de envolvimento e de interacção entre os jornais regionais 

e locais e os respectivos leitores, entendemos dever perguntar se alguma vez tinham 

colaborado de alguma forma com essas publicações. De 889 respondentes a esta 

questão, apenas 134 (15,1%) responderam afirmativamente. Como nos mostra o 

quadro 28, a forma mais habitual de participação – sensivelmente metade - manifesta-

se através de envio de informações para publicação no jornal. Vem a seguir, mas a 

distância significativa, outra modalidade que consiste em escrever e publicar textos de 

                                                           
15

 A “menor periodicidade” refere-se ao desejo manifestado sobretudo por leitores de mensários e 
quinzenários, no sentido em que o jornal seja pelo menos semanal. 
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opinião. Há, depois, com expressão numérica mais diminuta, quem escreva cartas ao 

director, quem envie fotografias e, como não podia deixar de ser, quem trabalhe 

activamente nesses mesmos meios de informação. 

 

Quadro 28: Se alguma vez colaborou com o seu jornal local ou regional, de que forma o fez? 

 Nº % 

Envio de informações, incluindo por via telefónica 82 50,9% 

Envio de fotos 12 7,5% 

Publicação de texto de opinião 43 26,7% 

Carta ao director 8 5,0% 

Participação activa no jornal 16 9,9% 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

Um outro aspecto diz respeito à função dos media regionais e locais no 

estabelecimento de laços com as comunidades portuguesas emigradas. Inquiria-se, no 

questionário: “Conhece alguém emigrante que assine o jornal regional?”. Nas 

respostas, 236 inquiridos disseram conhecer, o que corresponde a uma percentagem 

de 15,4% do total de respondentes. Destes, no entanto, a quase totalidade avalia 

como importante ou mesmo muito importante o facto de receberem o jornal regional 

em casa. 

 

Quadro 29: Conhece emigrantes  

que lêem imprensa regional?   Quadro 30: Que importância tem para eles? 

 

  Nº %    Nº %(N=1528) %(N=233) 

Sim  

236 

 

15,4  

Pouco ou nada 

importante 

 

6 
0,4 2,5 

Não  

1292 

 

84,6  

Importante ou 

muito importante 
222 14,5 95,3 

 

Total 

 

1528 

 

100  
(exclui os casos do ponto médio da escala) 

 Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

Qual a força do vínculo que liga os portugueses à Imprensa regional e local ? Que 

lugar ocupa ela no seu dia a dia? Em que medida lhes faz falta para a sua construção 

dos sentimentos de pertença e de identidade e para o exercício da cidadania?  
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Com estas preocupações em mente, colocou-se no inquérito uma pergunta que 

procurava avaliar qual o grau de preocupação ou de carência que estaria associado a 

um hipotético desaparecimento deste tipo de imprensa de proximidade. A pergunta, 

de respostas fechadas, era, concretamente, esta: “Se a imprensa regional 

desaparecesse, o que é que isso representaria para si?”. Na gradação indiferença – 

preocupação – descontentamento – sentimento de perda irreparável, a escolha foi 

maioritariamente para o descontentamento. O ambiente geral é o que quadro 31 

documenta: 

 

Quadro 31: Se a Imprensa regional e o local desaparecesse, o que é que isso representaria 

para si? 

 Nº % 

Ficava descontente 512 57,6% 

Era-me indiferente 196 22,0% 

Acharia um sinal preocupante 185 20,8% 

Consideraria uma perda irreparável 131 14,7% 

Outro 7 0,8% 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

Finalmente, duas perguntas acerca dos apoios financeiros do Estado à imprensa 

regional, questão incontornável no âmbito deste estudo. Uma primeira pergunta 

inquiria sobre a concordância ou não com a existência desse apoio. As respostas 

dividem-se deste modo: 59, 4% concordam com ele e 40,6% discordam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

79 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

Quadro 32: A Imprensa regional 

deve ser ajudada 

financeiramente pelo Estado? 

 

 N % 

Sim 908 59,4 

Não 620 40,6 

Total 1528 100,0 

 

 

Gráfico 7: A Imprensa regional deve ser ajudada financeiramente pelo Estado? 

 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

O posicionamento  sobre este assunto diferencia-se significativamente quando 

tomamos em consideração a variável instrução. De facto, e como se pode verificar no 

Gráfico 7, é nos segmentos com mais e com menos instrução que se nota, em geral, 

um posicionamento mais renitente ao apoio do Estado, sem que, no entanto, essa 

associação se possa considerar forte. Do ponto de vista da idade, o cruzamento das 

respostas aponta para resultados que demonstram que são principalmente os mais 

velhos que consideram que a imprensa regional não deve ser ajudada pelo estado. De 

novo, sendo clara uma associação entre as duas variáveis, trata-se de uma associação 

fraca. 

“Que forma deveria revestir tal apoio?”, era a pergunta subsequente. Além de 

um item aberto (que recebeu 170 escolhas), as respostas distribuíram-se pelas 

possibilidades fornecidas pelo inquérito e encontram-se explicitadas no Quadro 33 e 

no Gráfico 8. A preferência orienta-se no sentido do apoio estatal à formação dos 

profissionais da imprensa regional, seguido do apoio à distribuição postal e ao apoio às 

assinaturas a pessoas e instituições.  
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Quadro 33: De que formas?   

  Nº % 

Apoio aos portes de correio 299 24,0% 

Apoio à reconversão tecnológica 159 12,8% 

Apoio à formação dos profissionais 344 27,6% 

Apoio em assinaturas a pessoas ou instituições 274 22,0% 

Outra 76 6,1% 

N/S ou s/opinião 94 7,5% 

Total 1246 100,0% 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

Gráfico 8: De que formas? 

 

Fonte: CESOP/Inquérito à Imprensa Regional, 2010 

 

Cruzando as respostas dadas pelo nível de instrução, e considerando os  

inquiridos que entendem que o Estado deve apoiar financeiramente a Imprensa 

regional, constata-se que o segmento mais instruído cauciona sobretudo os apoios à 

formação dos profissionais e, mais ainda, à reconversão tecnológica. Em contrapartida, 

os respondentes menos instruídos revelam-se mais favoráveis ao apoio às assinaturas 

a pessoas e instituições e ao porte dos jornais pelo correio. O grupo de instrução 

média – com formação ao nível do 12º ano e cursos médios – distribui-se de forma 

equilibrada pelas quatro possibilidades sugeridas. 
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Após o olhar de diferentes ângulos sobre a imprensa regional, pode dizer-se que 

se trata de um sector sobre o qual ainda é difícil obter números fiáveis e que retratem, 

com exactidão, a diversidade dos projectos que o compõem. Verifica-se, neste sector, 

a convivência de projectos inteiramente profissionais e inteiramente amadores, sendo 

esta diversidade, provavelmente, uma das suas maiores riquezas, mas 

simultaneamente um dos maiores desafios da imprensa regional. 

Estas publicações desempenham funções sociais importantes, que vão para além 

da promoção da leitura. Os estudos de audiência mostram que a imprensa regional é 

lida por cerca de metade da população portuguesa. De realçar que o inquérito 

realizado no âmbito deste trabalho revela um elevado grau de satisfação dos leitores 

com o que existe, com 30,4% dos inquiridos a dizerem que não melhorariam nada, 

porque entende que o que se faz é bem feito. 
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4.Caracterização dos Apoios à Imprensa 

 

4.1.Os Apoios à Imprensa no Contexto Europeu 
 

A imprensa desempenha importantes missões na sociedade. Como refere 

Alfonso Sánchez-Tabernero (2006: 30), desde cedo, a sociedade percebeu que a 

imprensa contribui, em larga escala, para a coesão social, integrando as pessoas nas 

suas comunidades. Além disso, promove o interesse sobre os mais variados temas, 

abrindo a mente das populações. Contextualiza as situações, fazendo com que o 

mundo se torne mais compreensível para todos. É precisamente este vasto leque de 

missões da imprensa que é usado como argumento para a existência de apoios 

públicos ao sector. 

“Desde que as empresas de imprensa escrita se dirigiram aos seus governos para 

as ajudarem a travar a mortalidade dos jornais, causada por crescentes problemas 

económicos, nos anos 50, a maioria dos estados ocidentais europeus tenderam a 

concordar na aplicação de ajuda pública à sua imprensa” (Carvalho et alia, 2010: 30). 

Foi, por conseguinte, nesta linha, que emergiram as políticas intervencionistas do 

Estado.  

Apesar de não haver um modelo único, uma vez que os apoios variam em função 

de diferentes contextos demográficos, culturais, políticos e económicos nacionais, 

segundo Sánchez-Tabernero (2006: 13), as políticas públicas encontram, numa análise 

que conjuga o custo e o benefício, um quadro de trabalho apropriado. Na verdade, o 

apoio contempla, por um lado, os benefícios ligados ao aumento de recursos para as 

empresas e uma maior oferta para o público e, por outro lado, os custos ligados à 

necessidade de gerir avultadas quantias de investimento.  

Os efeitos da intervenção do Estado na imprensa podem ser vistos do ponto de 

vista de duas teorias antagónicas: a “teoria do serviço público” (afecta à protecção de 

direitos, necessidades e pedidos do público, ajustando as ineficiências e injustiças do 

mercado a essas necessidades) e a “teoria do aprisionamento” (as intervenções 

levadas a cabo pelos grupos políticos, ou de pressão, subvertem a vontade do público 

e tornam o serviço público irrealista) (Sánchez-Tabernero, 2006: 22). 
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Os defensores da teoria do serviço público apontam como erros de mercados, 

onde a regulação é parca em actividade, a marginalização das minorias, a queda dos 

níveis de qualidade, a emergência de problemas éticos, abusos por parte dos que se 

encontram numa posição de domínio do mercado, influência excessiva dos grandes 

grupos mediáticos nos processos eleitorais e perda da identidade cultural (Sánchez-

Tabernero, 2006: 22). 

Contrastando, a área mais liberal, ligada à “teoria do aprisionamento”, 

argumenta que os sistemas de ajuda estatal são ineficientes. Partilhando uma visão 

negativa da acção do Estado, referem, normalmente, dois tipos de intromissão: por um 

lado, porque o Governo tende a tomar decisões que se prendem mais com a 

manutenção do seu poder do que em participar numa ajuda de carácter público; por 

outro lado, as empresas de publicação de larga escala exercem pressão no Governo, 

abafando a competição com empresas menores e/ou emergentes. Nesta linha de 

pensamento, os liberais apontam como realmente vantajoso a criação de um sistema 

de intervenção pública que não erre por defeito ou excesso, pondo fim à interferência 

que não é feita com objectivos de serviço público (Sánchez-Tabernero, 2006: 22). 

Apesar de, como já foi referido, se basearem num alinhamento semelhante, os 

sistemas de apoios estatais à imprensa são determinados pelas diferenças na cultura 

nacional, na constituição do Governo, nas variáveis do capitalismo mais idiossincráticas 

e na força/fraqueza económica do sector. Os sistemas mais desenvolvidos 

concentram-se, por norma, no Norte da Europa, com políticas sociais democráticas e 

corporativistas, desenvolvendo com sucesso culturas económicas e políticas 

(Humphreys, 2006: 40). 

Os apoios variam de acordo com a sua função. Traçando uma breve 

sistematização, eles podem ser pontuais e individualmente direccionados (jornais 

específicos, em períodos de dificuldade financeira) ou podem assentar numa lógica 

contínua, como, por exemplo, a promoção de um mercado concorrencial. Podem ser 

atribuídos para ajudar a superar custos de produção e/ou distribuição, baixos níveis de 

vendas e investimento publicitário ou para encorajar o espírito cooperativo do sector. 

Podem, ainda, promover a reestruturação e o bom investimento de capital económico 

e humano. São direccionados, por último, para jornais das (ditas) minorias com valor 

social especial ou orientação política particular (Humphreys, 2006: 39). 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

84 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

Peter Humphreys (2006: 39) indica a categorização dos apoios como directos ou 

indirectos. Segundo este autor, “os indirectos, dados de uma maneira geral no sector, 

são um lugar-comum na Europa Ocidental.” A maioria dos países estabeleceu uma taxa 

de IVA especial, tarifas menores de distribuição postal ou preços especiais de 

telecomunicações. E se alguns Estados subsidiam o custo de impressão, outros, como a 

França, suportam agências noticiosas, de modo a que os seus serviços sejam um 

produto acessível a todos. 

Os apoios directos, tipicamente sob a forma de um empréstimo ou transferência 

monetária do Estado, têm sido limitados a jornais que cumpram determinados 

critérios. Contudo, se, por um lado, podemos ver os subsídios indirectos como mais 

favoráveis, pela sua independência de manipulação, por outro, não podemos esquecer 

que, por ser demasiado generalista, dá-se a possibilidade de distribuição desnecessária 

do erário público (Humphreys, 2006: 39-40).  

Segundo Peter Humphreys (2006: 44), é difícil determinar o sucesso que os 

subsídios tiveram e vêm a ter, uma vez que se regista uma forte lacuna nos recursos 

empíricos e metodológicos. Humphreys (2006: 45) lembra que Robert Picard é, por 

exemplo, céptico relativamente ao modo como os subsídios contribuíram para travar a 

mortalidade dos títulos, continuando os mercados, ainda, plenos de concentração 

mediática. Contudo, é de realçar que os subsídios impediram que esses valores de 

concentração fossem ainda mais elevados, registando-se o mesmo em casos de 

monopólio. Em parte, os sistemas foram bem sucedidos. Os subsídios tiveram um 

efeito muito leve na situação financeira dos jornais, uma vez que não foram capazes 

de, realmente, estruturar e projectar mecanismos de viabilidade a longo prazo. Os 

subsídios alimentaram, em parte, as ineficiências de jornais debilitados, não 

conseguindo prepará-los para o desafio da competição inter-mediática. Humphreys 

(2006: 46) recorda que Mart Ots aponta para o facto de que, com a expansão digital e 

a convergência dos media, o argumento da intervenção no mercado, pela preservação 

da diversidade de escolha, necessita de um profundo escrutínio. Na óptica de Ots, o 

mercado da imprensa deve ser autorizado a evoluir livremente com o mercado 

tecnológico, abdicando, gradualmente, dos subsídios, cultivando uma relação 

cooperativa interna, mas autónoma e independente. 
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Contrapondo este cepticismo na efectividade das acções, existem vários 

argumentos que sustentam a continuidade de existência dos subsídios. Humphreys 

(2006: 25) ensaia uma lista de justificações nesse âmbito. Regista-se uma intensa 

descida na circulação, causada, em parte, pelos novos media e o crescimento da 

indústria do entretenimento e lazer. Desta forma, os jornais tornaram-se fortemente 

dependentes da publicidade. O apoio encontra uma forte argumentação de 

manutenção na situação de necessidade de um investimento em novas tecnologias e 

diversificação de estratégias de negócio. Humphreys (2006: 48) refere que, segundo 

Van Dusseldorp, a imprensa ainda representa um papel muito importante no 

fortalecimento do debate público, no controlo e monitorização do poder político e no 

fornecimento de uma análise crítica à sociedade. Uma outra razão pela qual os 

subsídios se devem manter é a omnipresença da concentração mediática nos 

mercados europeus, uma vez que o seu crescente poder tende a pôr e risco o 

pluralismo e a diversidade de vozes na esfera pública. Emerge, neste seguimento, a 

justificação da manutenção dos apoios estatais como suporte e incentivo do 

jornalismo de investigação em empresas com poucos recursos, realidade que não seria 

possível empreender de outra forma. Uma poderosa justificação assenta, por fim, na 

necessidade da diversidade cultural. Os subsídios são, por exemplo, particularmente 

essenciais para a sustentabilidade de jornais escritos em línguas afectas a minorias 

(Humphreys, 2006: 48-49). 

“A Europa é cultural, política e demograficamente diversa, o que permitiu a 

criação de contingências e sistemas de apoios do Estado aos media muito diferentes” 

(Carvalho et alia, 2010: 32). Fernández Alonso e Blasco Gil (2006: 72), de uma forma 

sucinta, apresentam a aplicação de quatro modalidades no apoio directo à imprensa, 

na Europa Ocidental: os apoios direccionados para jornais que não são líderes de 

mercado no sector de actuação, com baixos investimentos publicitários ou em 

dificuldades económicas; apoios para melhorias na qualidade da imprensa escrita; 

subsídios de circulação e subsídios para a reconversão tecnológica. No que toca aos 

apoios indirectos, as medidas mais generalizadas são a redução do IVA e o 

estabelecimento de taxas postais privilegiadas. Na tentativa de melhor perceber a 

articulação de todos os elementos atrás referidos, será exposta, de seguida, a 
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sistematização de alguns modelos subsidiários europeus, apresentada por Fernández 

Alonso e Blasco Gil (2006: 72-75): 

 

O Modelo Austríaco 

Na Áustria, o sistema de subsídios e incentivos assenta numa lei federal de 

promoção da imprensa, sendo que a gestão desse sistema pertence, não directamente 

ao governo, mas à KommAustria, a autoridade austríaca para a difusão e as 

telecomunicações. As modalidades de subsídios definidas por lei são:  

 Apoio à distribuição de jornais diários e semanários, sendo atribuído, quase 

automaticamente, mediante a apresentação comprovada do preenchimento 

dos requisitos (conteúdos de interesse geral, criação de emprego para um 

mínimo de jornalistas, mínimos de taxas de leitura). 

 Apoio à promoção da disponibilidade de diversidade de jornais nos vários 

estados federais. Este subsídio chega, ainda, aos jornais nacionais e inter-

regionais que incluam informações regionais e conteúdos que contribuam 

para a formação da opinião política (desde que não sejam líderes de 

mercado). 

 Medidas que contribuam para o reforço da qualidade e assegurem o futuro 

da indústria (formação e contratação de jornalistas, distribuição de jornais 

nas escolas, apoio a associações de incentivo à leitura, estudos de imprensa, 

entre outros). 

Na área dos subsídios indirectos, a Áustria aplica uma taxa de IVA de 10% para a 

venda de jornais. As taxas de expedição reduzidas foram dramaticamente afectadas, 

desde a privatização dos serviços postais. 

 

 

O Modelo Belga 

Os sistemas de subsidiação directa, na Bélgica, estão divididos pelas 

autoridades federais que regem as três comunidades oficiais: francófona, flamenga 

e alemã. Os subsídios indirectos são, contudo, jurisdição do governo federal que 
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aplica 0% de IVA para jornais e 6% para outras publicações mediáticas, tal como 

taxas de telecomunicações reduzidas.  

Na comunidade flamenga, as modalidades de incentivo são estabelecidas por 

um protocolo assumido entre o governo regional e os editores. Este protocolo tem 

como objectivos principais a melhoria na qualidade da imprensa e a promoção do 

incentivo à leitura. O governo da comunidade francófona também assinou um 

protocolo com os editores e canais de televisão, visando as mesmas metas. As 

medidas principais prendem-se com a subsidiação da imprensa diária francófona e 

com o desenvolvimento de actividades deste sector junto das escolas.  

Os requisitos para essa obtenção prendem-se, essencialmente, com: 

 A forma de impressão da publicação e com a circulação de, pelo menos, 200 

edições pagas por ano; 

  Conteúdos, no mínimo, de 16 páginas de informação, análise e comentários 

políticos, matérias económicas, sociais, desportivas, científicas e culturais. 

Estes subsídios são, ainda, direccionados para: 

 a criação de novos títulos (5% do total no mercado); 

  para o desenvolvimento de programas de incentivo à leitura e de educação 

para a leitura; 

  para a criação de postos de emprego para jornalistas profissionais; 

  para a adaptação de novas tecnologias; 

  para títulos com parcos investimentos publicitários. 

Foram, ainda, criadas iniciativas que promovem a circulação de jornais nas 

escolas. 

 

 

O Modelo Dinamarquês 

Na Dinamarca, o modelo de incentivos à imprensa está sob a alçada da Daily 

Press Board, com os objectivos de manter e melhorar o pluralismo e a diversidade 

dos jornais dinamarqueses, no mercado periódico. A entidade providencia fundos 

monetários aos jornais, em casos de: 

 Criação de títulos; 
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  Reestruturação de jornais em dificuldades económicas; 

 Apoio a empresas na falência.  

Para além disso, foram lançados programas direccionados para publicações com 

conteúdos educativos, culturais, desportivos, religiosos ou ambientais, publicadas por 

organizações sem fins lucrativos. 

Quanto aos subsídios indirectos, na Dinamarca, estes incluem taxas postais 

reduzidas e isenção do pagamento de IVA a jornais e revistas generalistas. 

 

 

O Modelo Finlandês 

A Finlândia, com níveis elevados de circulação de jornais, encontra na subscrição 

a maior fatia de vendas. Dessa forma, o governo pretende que seja assegurada a 

diversidade e os diferentes pontos de vista a chegar a casa dos finlandeses. Os 

subsídios selectivos são parlamentares e tomam a seguinte configuração: 

 Redução dos custos de transporte e distribuição; 

 Ajuda às publicações consideradas no segundo lugar do ranking de circulação 

no mercado. 

Os subsídios são, ainda, direccionados para o fomento de imprensa política, 

envolvendo os partidos com assento parlamentar. Evitando a dependência excessiva 

dos subsídios e a continuidade artificial de alguns jornais, o montante subsidiário não 

pode ultrapassar os 70% das despesas do jornal.  

Na área dos subsídios indirectos, a Finlândia eliminou o pagamento do IVA para 

os jornais diários pagos por assinatura. 

 

 

O Modelo Francês 

A França apresenta o modelo mais antigo e complexo dos sistemas de incentivo 

à imprensa, na Europa. Os três objectivos principais da política francesa são a 

promoção da circulação, a defesa do pluralismo e a modernização e diversificação das 

empresas mediáticas, com vista à incorporação da dimensão multimédia. 

Incentivos à circulação 

 Redução das tarifas de expedição postal; 
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 Subsídios para a descentralização da impressão, para a modernização, para a 

distribuição e circulação da imprensa francesa além fronteiras, para a entrega 

dos jornais diários em casa dos assinantes; 

 Subsídios para publicações semanais locais e regionais e para a distribuição da 

imprensa diária generalista informativa e política, a nível nacional. 

 Incentivos ao pluralismo 

 Fundo de apoio à imprensa generalista informativa e política com baixas 

receitas de venda e publicitárias; 

 Fundo de apoio à imprensa generalista informativa e política local com baixas 

receitas de venda e publicitárias; 

 Apoio às publicações semanais regionais e locais; 

 Fundo de apoio ao desenvolvimento de serviços de imprensa “em linha”. 

 Incentivos à modernização e incorporação da dimensão multimédia 

 Fundo de apoio ao desenvolvimento de serviços online dos jornais; 

 Subsídios à modernização da produção e distribuição da imprensa generalista e 

política.  

O modelo francês contempla, ainda, a subsidiação indirecta: taxas postais mais 

atractivas, IVA a 2,1%, isenção de taxas profissionais aos editores, privilégios nas taxas 

de Segurança social, estatuto especial para correspondentes da imprensa local, regime 

especial de empréstimos para investimentos e subsídios para a promoção dos 

programas de incentivo à leitura. O governo francês tem, ainda, um contracto anual 

com a Agência France-Press, com vista a reduzir os custos dos serviços providos pela 

agência aos media em geral.  

 

 

O Modelo Norueguês 

O modelo subsidiário norueguês é dos mais antigos na Europa, sendo gerido pelo 

Ministério da Cultura e Assuntos Religiosos, através da Autoridade dos Media. 

Especialmente significativo é o fundo de garantias de produção, aplicado em 

proporção com a circulação dos jornais, com a posição no mercado e estabilidade 
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económico-financeira da empresa. Os apoios contemplam, ainda, um subsídio para os 

jornais em Sami, uma região reconhecida como nação dentro do Estado norueguês. 

A Noruega incentiva também publicações em outras línguas minoritárias, 

promovendo a pesquisa/estudos mediáticos e a formação de jornalistas, técnicos e 

gestores mediáticos. Assegurando a sobrevivência da imprensa política, financia 

actividades informativas dos partidos políticos. Alguns Ministérios atribuem alguns 

apoios, mas são muito pontuais e situados em determinas questões.  

No que toca aos subsídios indirectos, os diários noruegueses (e só dos diários) 

estão isentos do pagamento de IVA a 24%, tendo sido acrescentada uma medida de 

redução das taxas de expedição postal. 

 

 

O Modelo Sueco 

A Suécia, como um modelo de longa duração, tem no Conselho de Subsídios de 

Imprensa a entidade de gestão e aplicação dos incentivos e apoios. As principais ajudas 

são: 

 Subsídios operacionais – Direccionados para jornais conhecidos como 

segundos no ranking do mercado, jornais com baixa circulação e os que 

atraem um menor investimento publicitário. Para estes subsídios podem 

estar contempladas, de igual forma, publicações electrónicas e/ou em línguas 

minoritárias. 

 Subsídios de distribuição – Destinados a publicações cuja circulação seja feita 

em regime de outsourcing. A prioridade é novamente apontada para os 

jornais em situações secundárias. 

 Subsídios de desenvolvimento – O Estado cobre os custos de modernização 

do equipamento técnico. 

No campo dos subsídios indirectos, a Suécia aplica uma taxa de 6% de IVA para a 

venda de jornais (a geral é de 25%). 

 

 

Os mecanismos seleccionados e projectados para apoiar a imprensa são, 

portanto,  específicos de cada país e produzem padrões de intervenção que reflectem 
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as políticas culturais, económicas e sociais das diferentes nações. Arons de Carvalho 

(2010: 35) aponta quatro elementos determinantes das diferenças entre modelos: a 

dimensão do mercado, o desenvolvimento económico, o comportamento das 

audiências e o ambiente político e social. O impacto que projectam pode afectar, não 

só a economia da empresa, mas também a sua performance. Contudo, os subsídios só 

podem trazer a sustentabilidade, se forem capazes de ajudas às condições de recepção 

do mercado, reestruturá-lo e expandi-lo (Picard, 2006: 214). Apesar de, inicialmente, 

os apoios serem fortes em muito países, as flutuações do mercado financeiro e os 

programas de austeridade levaram a cortes bastantes significativos (Alonso et alia, 

2006; Carvalho et alia, 2010). Uma mudança paradigmática nos apoios prendeu-se 

com a privatização de serviços de distribuição postal de alguns países e outra com o 

facto de alguns apoios directos interferirem com os mercados e políticas de 

concorrência (Picard,2006: 12; Carvalho  et alia, 2010: 31).  

Segundo Picard (2006: 216), estudos analíticos sobre a utilidade dos subsídios 

indicam que o apoio pode ser bem sucedido a longo prazo, se for utilizado de modo 

mais do que operacional para a cobertura de custos. Para que os subsídios sejam 

efectivos, têm que ser claros nos propósitos e devem ser direccionados para as causas 

fundamentais dos problemas que querem resolver, uma vez que, e é Ots (2006: 217) 

que o projecta, nas políticas contemporâneas é preciso reconhecer que a mudança do 

mundo mediático está a apresentar mais opções para as audiências e significantes 

alterações nos padrões de uso dos media. 

Pérez Latre e Sánchez-Tabernero acreditam que a efectiva qualidade da 

imprensa não se pode iludir com os sucessos a curto prazo, baseados em 

comportamentos pouco éticos e profissionais (Sánchez-Tabernero, 2006: 31). A 

imprensa de qualidade é muito difícil de corromper, uma vez que os seus quadros 

directivos são compostos por líderes inovadores. Eles sabem que, para prender os 

leitores, têm que juntar uma equipa profissional que assegure a sua identidade e 

respeito, promovendo a mudança. Uma outra forma de melhorar os resultados 

financeiros das empresas consiste, segundo Sánchez-Tabernero (2006: 33), num uso 

mais apropriado do “valor cadeia”, aplicando uma economia de escala. Desta forma, 

segundo aquele autor, os jornais podem fazer um uso mais rentável dos seus recursos 

e pontos fortes (capacidade de desenvolvimento de informação, relações com os 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

92 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

anunciantes, integridade da marca, trabalho de impressão, redes de distribuição), 

articulando com as necessidades que reconhecem e experienciam no mercado. Alguns 

jornais já descobriram este potencial, sendo que várias campanhas promocionais 

conseguiram o aumento da rentabilidade empresarial. 

As políticas designadas para a protecção da imprensa apresentam, agora um 

problema que deve ser tomado como um desafio. Segundo Sánchez-Tabernero (2006: 

25), em tempos passados, a diversidade de jornais era um pré-requisito para a 

sustentabilidade do sistema democrático, uma vez que se tratava de um medium 

privilegiado para a disseminação da informação. Hoje, a variedade de meios é de tal 

forma vasta que dificulta a justificação de uma ajuda directa governamental. Alguns 

críticos do apoio consideram que “é importante que o público esteja bem informado, 

não que o público compre jornais” (Sánchez-Tabernero, 2006: 25). Sánchez-Tabernero 

(2006: 25) explora, todavia, um forte argumento para a manutenção de um apoio 

indirecto: o investimento na comunidade. Este argumento pressupõe vantagens 

financeiras, criação de postos de emprego, investimento publicitário das entidades 

públicas, entre outros, o que, apesar de não representar um aumento nos lucros, 

mantém muitos títulos em circulação. 

Para Sánchez-Tabernero (2006: 24), as políticas proteccionistas enfrentam, na 

actualidade, um desafio chamado globalização. De uma maneira geral, emerge, 

actualmente, uma tendência global para o estabelecimento de leis permissivas e de 

livre competição que não monitorizam o aparecimento de novos títulos. Desta forma, 

não há oposição de sistemas de crescimento interno, ou seja, a proibição apenas 

assenta em operações de concentração externa. 

É necessário, neste paradigma, admitir e pensar um mercado em mudança, 

fortemente afectado pelo comportamento comunitário, estruturante de factores 

externos de influência. Sánchez-Tabernero enumera estas alterações legais que 

afectaram (e afectam) o panorama europeu da imprensa. O aumento do número de 

estados-membros na União Europeia significou um aumento correspondente de 

potenciais investidores em cada mercado nacional. Por sua vez, o crescimento de 

atitudes liberais e a proliferação da informação guiaram os governos a autorizar a 

entrada de editores externos à comunidade europeia. Como repercussão, permitir-se-
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á, provavelmente, nos próximos anos, casos em que o líder de mercado será 

estrangeiro. 

O desenvolvimento e implantação tecnológicos constituem outros fenómenos a 

não relevar nas alterações do mercado. De realçar os desenvolvimentos nos sistemas 

de impressão e distribuição, que trouxeram consigo custos mais reduzidos e 

anteciparam alguma rentabilidade financeira. Contudo, as inovações tecnológicas 

comportaram a emergência de novos media que competem com a imprensa pela 

atenção do público e pelo investimento publicitário. O aumento dos meios de 

informação e de entretenimento teve uma enorme importância na estagnação da 

circulação da imprensa em papel, encontrando-se o pico desta tendência na faixa 

etária mais jovem da população.  

A macroeconomia é uma realidade pós-moderna, formatando também o 

mercado europeu da imprensa. Uma economia crescente, em torno de um ponto 

sustentável, leva a que o público, em geral, dedique uma grande parte do seu tempo (e 

dinheiro) em produtos e serviços de lazer e entretenimento. Este desenvolvimento 

potencia e desenvolve um aspecto bastante positivo, aliás, a segunda fonte de 

recursos da imprensa: a publicidade. Apesar de uma nítida estagnação, a publicidade 

consegue manter a imprensa europeia com margens de lucro. 

Nos factores externos, há a destacar a demografia, que traz ao mercado 

fenómenos contrastantes. Por um lado, regista-se uma baixa significativa da taxa de 

nascimentos, uma maior e mais frequente mobilidade populacional e a desintegração 

do modelo tradicional de família. Por outro lado, regista-se a chegada de imigrantes, o 

aumento da idade de reforma, o declínio da vida rural, o apogeu do espaço urbano e o 

envelhecimento da população. A questão que se coloca, neste ponto, é a de perceber 

quando é que os jovens, que agora não lêem jornais vão comprá-los, ou quando a 

população imigrante vai contribuir, significativamente, para o aumento das vendas 

(Sánchez-Tabernero, 2006: 26-29). 

Estes factores externos, para além de influenciarem os processos de acção das 

empresas jornalísticas, têm efeitos na rentabilidade média do sector e ainda no 

número de exemplares vendidos. Contudo, o modo como as empresas competem 

entre si depende também de factores internos. O aumento da competição e a descida 

das vendas exigiram que jornais se preocupassem em criar uma resposta empresarial 
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baseada em elementos estruturais. Antes de mais, a opção pela qualidade é 

primordial. Depois, a realidade implica uma liderança inovadora, a consciência da 

tomada de vantagens a partir do imaginário valorativo, provocado pela história da 

imprensa, e a necessidade de protecção e promoção dos títulos circulação. 

O futuro da imprensa, na Europa, depende, em larga escala, das estratégias dos 

editores. Contudo, Sánchez-Tabernero (2006: 30) adianta, também, quatro factores, 

alheios a eles, que afectam a rentabilidade do sector e a qualidade/quantidade dos 

produtos em circulação: regulação, inovações tecnológicas, desenvolvimento 

económico e desenvolvimento demográfico. A viabilidade financeira dos jornais 

europeus vai depender, nos próximos anos, da quota que ocupam no mercado. A sua 

vulnerabilidade será inversamente proporcional aos esforços que farão, contratando 

bons profissionais, protegendo as suas marcas e melhorando o serviço que oferecem 

(Sánchez-Tabernero, 2006: 35). 

Apesar de todas as tendências que vão sendo assinaladas, a imprensa preenche 

um papel-chave na democrática sociedade de informação: forma a opinião pública, 

permite a expansão de valores de pluralismo e diversidade cultural, concorrendo, 

ainda, para o nível de qualidade da informação (Alonso et alia, 2006: 224). Contudo, os 

jornais têm que ser capazes de investir em si próprios, em ordem a ingressar numa 

lógica competitiva e autónoma. Genericamente, e por toda a Europa, os modelos de 

incentivo carecem de uma base mais fundada sobre uma estrutura empírica. Os 

incentivos à imprensa deviam ser alvo de mecanismos de verificação de eficácia e 

indicadores de mercado apropriados capazes de indicar o grau de objectivos a atingir 

(Alonso et alia, 2006: 227). 

 

 

4.2.Os Apoios em Portugal 
 

4.2.1.Perspectiva Histórica 

Os apoios à comunicação social em Portugal têm evoluído ao longos dos anos, 

traduzindo diferentes leituras do papel que o Estado deve desempenhar na 

Comunicação Social. O estudo da legislação relativa à política de incentivo à leitura, 

anteriormente designada de porte pago, é uma peça-chave para a avaliação deste 
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apoio. Através das leis, é possível perceber a enunciação da política e a expressão dos 

seus objectivos e modalidades. Contudo, o olhar não pode ficar apenas no presente, 

desvalorizando o processo evolutivo, uma vez que a atenção ao historial legislativo é 

fundamental para perceber as variáveis do discurso e da acção. 

Nesta linha, o trabalho começou com a análise da legislação que, ao longo dos 

anos, foi produzida para esta área, sobretudo desde o diploma imediatamente anterior 

à primeira proposta para acabar com o pagamento total do envio postal pelo erário 

público até à actualidade. Não obstante esta baliza temporal na análise legislativa mais 

pormenorizada, não se pode deixar de atender ao facto de este apoio ter surgido 

muito antes, enquadrado num conjunto do apoios do Estado à comunicação social, 

que foram variando consoante a evolução social e a de este sector em particular, onde 

se incluem, por exemplo, medidas como o subsídio para a compra de papel, descontos 

nas telecomunicações ou apoios aos jornalistas, como títulos de transportes públicos 

mais baratos. Por isso, esta perspectiva histórica inclui um olhar muito breve sobre 

alguns diplomas legais sobre os apoios à imprensa desde o pós-25 de Abril. 

A metodologia usada consistiu em analisar o diploma mais recente e ir recuando 

no tempo, examinando a legislação que foi sendo revogada. Por uma questão de 

clareza na exposição, iremos, contudo, apresentar os documentos por ordem 

cronológica, do mais antigo até ao actual, fazendo referência somente aos aspectos 

que consideramos mais significativos. Será também feita referência a outros apoios ao 

sector, nomeadamente os designados incentivos directos, na medida em que o porte 

pago/incentivo à leitura não poder ser descontextualizado de um quadro mais amplo 

das políticas públicas para o sector. 

O estudo do enquadramento legal foi também concretizado articulando estas 

narrativas com as formulações desta política nos programas de Governo e nas 

principais intervenções políticas sobre esta matéria, procurando assim perceber os 

objectivos da medida e a importância que lhe é atribuída no âmbito das políticas gerais 

para a Comunicação Social.  

Um Despacho Conjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Ministério das 

Finanças, Ministério dos Transportes e Comunicações e Secretaria de Estado da 

Comunicação Social de Setembro de 1976 (Diário da República, 14 de Outubro de 

1976, I Série, N.º 241: 2333-34) estabelece que o Estado “suportará o pagamento das 
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taxas de expedição postal, em regime de avença, das publicações periódicas das 

empresas jornalísticas que o requeiram” até ao fim do ano. O diploma refere que o 

encargo assumido “tem de ser entendido em termos muito limitados” e com “vigência 

restrita”. O despacho admite que se impõe “a futura adopção de um projecto que, 

embora mais duradouro, será certamente mais restritivo”.  

A Resolução n.º 208/79 (Diário da República, 18 de Julho de 1979, I Série, N.º 

164: 1566) refere que, “se a concessão do chamado ‘porte pago’ tem sido um dos 

apoios mais relevantes que o Estado vem prestando à imprensa, sobretudo à imprensa 

regional, a verdade é que ele só abrange as remessas das publicações para o território 

nacional, apesar dos insistentes pedidos formulados pela imprensa regional para que 

tal benefício se aplique também ao porte postal para o estrangeiro”. O diploma 

salienta que “tal pretensão é perfeitamente justificável, já que a imprensa regional é, 

sem duvida, dos mais fortes elos de ligação entre os portugueses espalhados pelo 

Mundo e a sua terra natal, permitindo que se mantenham laços de solidariedades 

efectiva e cultural entre os emigrantes e a Pátria”. Reconhece-se como “legítimo que o 

Estado apoie o esforço que vem sendo desenvolvido por aquela imprensa, 

contribuindo para a acção verdadeiramente nacional que vem desenvolvendo”. 

Já no Despacho Normativo N.º 198/79 (Diário da República de 13 de Agosto de 

1979, I Série, N.º 186: 1903-04) refere-se que “são distintas as missões, qualquer delas 

relevantes, que cabem aos grandes órgãos de comunicação social de expansão 

nacional e aos órgãos da imprensa local e regional”. Em relação à imprensa regional, o 

diploma considera que estes órgãos de comunicação “desempenham, efectivamente, 

uma particular e insubstituível função, promovendo o debate das questões e 

problemas que afectam as populações dos meios em que se inserem, contribuindo 

para o desenvolvimento cultural, social e económico das respectivas regiões e, 

sobretudo, exercendo a missão patriótica de manter junto dos portugueses emigrados 

por esse mundo os laços de interesses e solidariedade às suas terras e a Portugal, que 

tanto podem valorizar a comunidade nacional”. O mesmo despacho explica que, “não 

contando com grandes tiragens, nem com elevadas receitas publicitárias 

comparativamente à imprensa de expansão nacional, carece, reconhecidamente, a 

imprensa regional , para poder cumprir a sua missão, de um apoio financeiro da parte 

do Estado que tenha especialmente em conta as suas características e as do seu 
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público leitor”. No âmbito deste diploma, que prevê o pagamento de 60% das 

despesas de porte e sobretaxa aérea para assinantes no estrangeiro, é considerada 

imprensa regional “toda a publicação em língua portuguesa, de carácter 

essencialmente noticioso e cujo âmbito informativo se refira, predominantemente, à 

região ou localidade do território nacional onde se insere”. 

Em 1987, a Portaria n.º 414-A/87, de 18 de Maio (Diário da Republica de 18 de 

Maio de 1987, I Série, N.º 113: 2012-(2)-(6), pretende pôr fim a um sistema de apoios à 

imprensa que “não foi querido nem pensado de forma integrada”. É criado, então, um 

sistema com apoios financeiros directos às empresas (subsídio de difusão, de 

reconversão tecnológica ou de apoios à cooperação e para a formação profissional dos 

jornalistas) e os apoios indirectos (comparticipação nos custos de expedição, 

bonificação de tarifas dos serviços de telecomunicações ou comparticipação nas 

despesas de transporte de jornalistas). O diploma alude à “situação de crise que 

generalizadamente afecta o sector”, sublinhando a “intenção firme de criação de 

equitativa de condições entre o sector público e privado, por forma a promover uma 

sã concorrência e, assim, contribuir para uma informação mais isenta, competente e 

verdadeira”. 

Sobre este percurso, em 1991, o então Director-Geral da Comunicação Social, 

Fernando Tavares Rodrigues, sublinhou que, “se os antecedentes históricos de 

medidas proteccionistas como o porte pago ou o subsídio à reconversão tecnológica 

remontam ao final do século XIX, na sequência de reivindicações protagonizadas pela 

Associação Promotora dos Melhoramentos da Imprensa, integrado personalidades 

como Garrett e José Estevão, é apenas na segunda metade da década de setenta – 

pela conjugação de consabidas razões de ordem política e de factores económicos, 

como a elevação relativamente incontrolada do preço das matérias-primas – que as 

ajudas ainda hoje de expressão mais significativa emergem com os contornos que, 

actualmente, continuam a ser os seus”. Este responsável referia-se “à expedição postal 

gratuita, iniciada em 1976, e ao subsídio ao papel de jornal, criado no ano seguinte e 

hoje transmutado em subsídio de difusão”. Fernando Tavares Rodrigues realçou que, 

“regidas por despachos ministeriais de vigência anual, estas medidas mantiveram-se 

únicas no domínio dos apoios, até ao aparecimento, em 1985, do subsídio à 

reconversão tecnológica e dos descontos nas telecomunicações e nos transportes de 
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jornalista, completando-se o quadro no ano seguinte com os dispositivos incidentes 

nas acções de formação profissional”, sendo que “a dispersão legislativa é, em 1987, 

ultrapassada pela concentração, numa única portaria, do conjunto dos auxílios à 

comunicação social”. O então Director-Geral da Comunicação Social aponta “duas 

tendências do percurso percorrido pelo sistema português: a progressiva dignificação 

formal, que conduziu ao abandono dos despachos normativos em favor da portaria, 

com consequências não despiciendas ao nível das expectativas dos potenciais 

beneficiários e, bem ainda, a ampliação continuada do seu domínio de intervenção, já 

que nenhum dos apoios desapareceu, antes se reforçando o seu contingente inicial” 

(Rodrigues, 1992: 170-171). 

Regressando à análise legislativa, um olhar mais sistemático e detalhado começa 

em 1994, com a Portaria n.º 169-A/94, de 24 de Março (Diário da República, de 24 de 

Março de 1994, I Série-B, N.º 70: 1474-(2)-(4)), que previa o Regime de Incentivos do 

Estado aos Órgãos de Comunicação Social Regional, sendo que por imprensa regional é 

entendida, na linha da legislação anterior, “toda a publicação periódica de expansão 

regional e carácter informativo que verse regularmente sobre temas sobre a região ou 

localidade em que se insere”. 

O preâmbulo do documento afirma que “os órgãos de comunicação social 

regional desempenham um papel fundamental no quadro da manutenção, 

aprofundamento e divulgação das características intrínsecas de cada região, da 

preservação dos valores da língua e da cultura portuguesas e do seu desenvolvimento 

sustentado, coerente e progressivo”. Ao mesmo tempo, reconhece que, 

“paradoxalmente, a comunicação social regional defronta-se ainda com um conjunto 

de dificuldades complexo, desde a falta de formação profissional até à escassez de 

recursos financeiros, passando por equipamentos frequentemente rudimentares”. 

O diploma estipula as “bonificações das tarifas de porte de correio” (porte pago): 

“em relação ao envio para território nacional e em relação ao envio para o estrangeiro, 

o porte pago corresponde a 100% do montante total da respectiva despesa de 

expedição postal”, até um peso não superior a 200g. Podem aceder a este apoio 

publicações que “se editem, pelo menos, uma vez por mês; pratiquem os mesmos 

preços de assinatura em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro; 

perfaçam, no mínimo seis meses de edição regular na data em que apresentam 
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requerimento de candidatura; sejam de informação geral”. 

A mesma portaria especifica os “financiamentos a fundo perdido, atribuídos à 

reconversão e modernização tecnológica, à formação e reciclagem profissional e 

outros apoios específicos”, sendo que nesta última categoria se inserem apoios “em 

casos excepcionais” para deslocações no país e no estrangeiro de jornalistas de 

publicações periódicas de imprensa regional. 

Posteriormente, a Portaria n.º 242/96, de 5 de Julho (Diário da República de 5 de 

Julho, I Série-B, N.º 154: 1750), alarga o porte pago a 100% em regime de avença para 

assinantes, num peso não superior a 200g, para território nacional e para o 

estrangeiro, a publicações periódicas de associações de deficientes ou a estes 

especialmente destinadas e às predominantemente dedicadas a matérias literária e 

artística, com manifesto interesse cultural, argumentando que estas cumprem 

“funções informativas e formativas de particular relevância social”. 

A mudança na percentagem de comparticipação começa o Decreto-Lei n.º 37/97, 

de 31 de Janeiro (Diário da República de 31 de Janeiro de 1997, I Série-A, N.º 26: 542-

(2)-(7)). Esta foi uma legislação introduzida durante o mandato do XIII Governo 

Constitucional, que decorreu entre Outubro de 1995 e Outubro de 1999, sendo 

formado pelo Partido Socialista. O Programa de Governo16 refere a garantia do “direito 

dos cidadãos à livre expressão do pensamento pela palavra, pela imagem ou por 

qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser 

informado”, “princípios basilares de um Estado democrático”, que exigem a 

“consagração efectiva de um conjunto de direitos, políticas e valores da comunicação 

social”. 

Entre as prioridades é apontada a “revitalização do tecido industrial do sector”: 

“Num cenário marcado pela fragilidade de muitas das empresas, o Estado não pode 

deixar de se responsabilizar pela facultação de incentivos de diversa natureza, 

susceptíveis de complementarem, quando tal se justifique, o esforço dos agentes 

económicos. Esta intervenção privilegiará os apoios indirectos, dada a sua menor 

vulnerabilidade à introdução de elementos de apreciação subjectivos e 

discriminatórios, a par da revogação de alguns condicionalismos no financiamento das 

empresas radiofónicas de cobertura local”. “Para reforço da dignidade e isenção do 
                                                           
16

 Disponível em http://bit.ly/eylGo3 
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sistema de apoios, o Governo promoverá a intervenção da Assembleia da República na 

definição de um novo modelo disciplinador, associando à sua execução as 

organizações representativas dos meios de comunicação social”, pode ler-se no 

documento. Por outro lado, é referido que “o desenvolvimento das novas tecnologias 

da informação e a sua introdução no nosso país, no domínio dos meios electrónicos, 

será objecto de atenção particular, tendo em conta os seus efeitos na natureza, 

distribuição e acesso ao público das emissões de rádio e televisão”. 

O então Secretário de Estado da Comunicação Social, Alberto Arons de Carvalho 

explica que não estava no Programa de Governo nem nos seus propósitos alterar o 

porte pago, uma vez que esse era um problema que não tinha sido equacionado. “Um 

ano antes de entrar para o Governo houve uma reunião com a Associação de Imprensa 

Não Diária, em que também esteve presente o futuro primeiro-ministro António 

Guterres. Nessa altura, falámos da proposta do PS para a imprensa regional e estava 

longe de ser nossa ideia limitar o porte pago, ou que esse incentivo deixasse de vigorar 

a 100 por cento. Isso não figurava no programa de Governo do PS, mas é verdade que 

também não figurava o contrário, ou seja, que o porte pago ia ser mantido a 100 por 

cento. Não era uma questão que se nos colocasse. Pensávamos que era um dado 

assente”, refere (Carvalho, entrevista: 15 de Novembro de 201017).  

Este antigo membro do Executivo diz ter ficado “alarmado” quando percebeu, 

em primeiro lugar, que “os custos com o porte pago atingiam uma percentagem 

elevadíssima do conjunto dos incentivos à imprensa – mais de 90 por cento”. Em 

segundo lugar, “os custos efectivos eram muito superiores àquilo que estava 

orçamentado”, o que se traduzia em “dívidas elevadas aos CTT” que era necessário 

saldar”.  

Arons de Carvalho nota que o porte integralmente pago contribuía para a 

proliferação de jornais e que “não havia qualquer estímulo à qualidade da imprensa”. 

“O porte integralmente pago acarretava problemas gravíssimos de concorrência 

desleal e era um desincentivo à qualidade. Os jornais eram vendidos de acordo com a 

intenção de mostrar o número de assinantes aos anunciantes e não com o dever de ter 

                                                           
17

 A entrevista presencial realizou-se a 15 de Novembro de 2010, em Lisboa, completando uma 

entrevista feita a 8 de Setembro de 2009. As referências posteriores às declarações de Alberto Arons de 

Carvalho que não tenham indicação de outra fonte têm como base estas entrevistas. 
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mais qualidade para os leitores. Para mim, não havia dúvidas de que preciso limitar o 

porte pago”, diz. 

Este governante percorreu o país para explicar a reforma da legislação, 

guardando na memória o que considera ser “um episódio chocante”: “Numa dessas 

reuniões, em Leiria, disse que não havia um problema de pluralismo, pois no concelho 

de Leiria havia, tanto quanto me recordava, quatro jornais. Um assessor estendeu-me 

um papel a dizer que havia oito ou dez. Nos momentos seguintes, houve uma tentativa 

de todos se lembrarem de quais eram os jornais de Leiria. Só se lembravam de oito, 

mas eram de facto dez porque os outros dois eram de pequenas povoações do 

concelho que não a sede do distrito. Era um número excessivo de jornais. Portanto, 

alguma coisa tinha que ser feita”. 

Para além do excesso de publicações, Arons de Carvalho constatou que “a 

imprensa regional não era distribuída nos quiosques”. “Um cidadão que chegava a um 

concelho e queria o jornal da terra não o tinha à venda e só o conseguia pelo correio. 

Em 90 por cento dos casos, sendo gratuita a distribuição pelos correios, os jornais 

enviavam tudo por via postal e não tinham qualquer preocupação com a distribuição 

nos quiosques. Isto era financeiramente um poço sem fundo”, afirma.  

Este ex-Secretário de Estado constatou que, “por mais fiscalização que houvesse 

para saber se a cada morada para onde se enviava um jornal correspondia um 

assinante, era muito difícil averiguar a verdade. Era preciso provar que a pessoa tinha 

pago. As pessoas não pagavam a assinatura, mas continuavam a receber o jornal. 

Havia casos em que o dito assinante já tinha morrido, mas o jornal continuava a ser 

distribuído. Isso era muito difícil de provar e de fiscalizar. Alguma coisa tinha que ser 

feita”. 

Arons de Carvalho admite que teve “dúvidas” relativamente à percentagem de 

diminuição do porte pago. “Na altura em que era Secretário de Estado, pensava que, 

se o corte fosse demasiado pequeno, não teria qualquer utilidade para a transparência 

e dinamismo do sector e estaria a criar um guerra desnecessária, mas se fosse 

excessivamente alto as consequências seriam muitos graves, arriscando-me a matar a 

imprensa regional, que poderia não estar preparada para este choque. Portanto, 

optámos por uma situação que nos pareceu a mais equilibrada, porventura abaixo do 

que era necessário, mas tendo em conta que estávamos a romper com uma situação 
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de 15/20 anos, acabou por ser, a meu ver, ajuizada”.  

A ideia da redução da percentagem de comparticipação da expedição postal foi 

recebida com “algum receio” no Partido Socialista. Arons de Carvalho admite que o 

Presidente do PS na altura lhe escreveu uma carta a questionar se “sabia o que estava 

a fazer” e a dizer que “estava a dar cabo de um incentivo com vários anos e que nunca 

ninguém tinha contestado”. “Percebi que era uma batalha que era difícil, mas que 

tinha de travada”, afirma. 

As associações do sector reagiram com preocupação perante a proposta do 

Governo. Por exemplo, num comunicado datado de 18 de Dezembro de 1996, a AIND – 

Associação de Imprensa Não Diária dizia que o “pagamento de uma taxa mínima de 

10%” não correspondia “ao efeito moralizador desejado”. Esta estrutura argumentava 

que a “generalidade” dos seus associados não estava “em condições de sobreviver a 

mais um esforço financeiro que lhes seria exigido, depois de ter atravessado, sem 

qualquer apoio público, os maiores e mais bruscos aumentos de custos ocorridos na 

história recente, como os que ocorreram designadamente com os custos do papel”. 

Para esta associação, segundo a mesma fonte, apesar dos aspectos positivos da 

proposta, “antes da introdução de qualquer taxa moderadora, que neste momento 

afectaria a viabilidade de muitas empresas de comunicação social, torna-se necessário 

assegurar a transparência na gestão do porte pago, para que é imprescindível a 

participação das associações do sector”.  

Por seu turno, em comunicação dirigida ao Secretário de Estado, a UNIR – União 

Portuguesa de Imprensa Regional diz que não aceita a redução do porte pago “dado 

que vai criar problemas económicos, gerar crise e provocar despedimentos nas 

empresas jornalísticas e que têm encargos sociais”. Num comunicado aos associados, 

esta estrutura associativa classifica a medida como “punição governamental” e 

argumenta que, com a sua entrada em vigor, “os emigrantes estão, cada vez mais, 

isolados da sua terra”. 

A Associação de Imprensa Regionalista do Algarve admitia que “só o porte pago 

tem possibilitado a manutenção do custo das assinaturas relativamente baixas”, 

perspectivando que “qualquer alteração provocará, sem dúvida, quebra de assinantes 

e consequente encerramento da maioria dos jornais”. “Entendemos que os jornais 

regionais devem ser classificados como ‘entidades de utilidade pública’ pelo estatuto 
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de órgão de comunicação social e veículo único de convergência de cultura local e que 

só a manutenção do porte pago pode possibilitar a continuação da sua missão”, 

afirmava. 

A proposta do Governo, plasmada no Decreto-Lei n.º 37-A/97, de 31 de Janeiro, 

relativo ao Regime de Incentivos do Estado aos órgãos de Comunicação Social regional, 

prevê o fim do porte pago a 100%, estipulando diferentes percentagens de 

comparticipação da expedição postal consoante a natureza das publicações e o local 

para onde os exemplares são enviados, que variam entre 95% e os 75%: 95% para os 

exemplares enviados para o estrangeiro, 90% para o território nacional e 75% para as 

edições de determinadas publicações enviadas para os assinantes dos PALOP.  

O diploma prevê, no artigo 7.º, relativo à promoção da leitura, que as 

publicações beneficiárias do porte pago tenham “cobertura integral dos custos de 

expedição de um número de exemplares correspondente a 5% de cada edição, 

destinados a estabelecimentos de ensino, instituições particulares de solidariedade 

social, bibliotecas, estabelecimentos prisionais e outras entidades com vista a 

promover o interesse e o gosto pela leitura”. O artigo 10.º refere que é “considerada 

abusiva a utilização do incentivo para envio de publicações periódicas a título gratuito, 

designadamente como ofertas, promoções ou permutas, desde que esse envio exceda 

20% do total das expedições efectuadas anualmente em regime de porte pago, 

incluindo aquelas a que se refere o artigo 7.º”. 

Para além do porte pago e dos apoios directos à imprensa (incentivo à 

modernização tecnológica e incentivos à formação e reciclagem profissional), “pela 

primeira vez”, este diploma permite às “empresas de radiodifusão de cobertura local e 

programação geral acederem a modalidades de financiamento adequadas à sua 

modernização, tendo em vista a melhoria dos serviços prestados”. O Decreto-Lei 

continua a prever incentivos específicos, desta feita para iniciativas como a “realização 

de congressos e seminários, produção e edição de estudos sobre temática do sector, 

atribuição de prémios de jornalismo e cooperação com os países africanos de língua 

oficial portuguesa”. 

Na parte inicial do texto, é explicado que o facto de o diploma revestir a forma 

de Decreto-Lei procura “reforçar a dignidade e isenção do sistema de incentivos”, que 

“assume claramente um carácter de complementaridade face ao protagonismo dos 
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agentes económicos na dinamização do sector”, aos quais é exigido “um maior grau de 

comparticipação, a fim de minimizar eventuais distorções do mercado, como as que 

terão porventura resultado da aplicação dos sistemas anteriormente vigentes”. O 

sistema de apoios visa, portanto, “assegurar condições adequadas ao exercício do 

direito de informar e de ser informado através de medidas complementares do esforço 

de dinamização do sector empreendido pelos agentes económicos”. É reconhecido “o 

papel desempenhado pela imprensa de âmbito nacional na defesa da lusofonia e no 

estreitamento das relações com os países africanos de língua portuguesas, facultando-

lhes, em certas condições, o benefício do porte pago nas expedições postais 

destinadas a assinantes naqueles países”.  

O PCP suscitaria logo a seguir a apreciação parlamentar deste Decreto-Lei e a 

“proposta enviada à Assembleia da República não colheu a simpatia dos grupos 

parlamentares, que a viam como um entrave ao futuro da imprensa regional e local” 

(Ferreira, 2005: 169). Por isso, estando o PS em minoria, o diploma foi corrigido pela 

Lei n.º 21/97, de 27 de Junho (Diário da República de 27 de Junho de 1997, I Série-A, 

N.º 146: 3130-01), aprovada pelo Parlamento em 10 de Abril e com entrada em vigor 

no início de Julho, que repunha o porte pago a 100% para as publicações regionais 

diárias e semanárias (ou de periodicidade intermédia). 

A comparticipação volta, pois, a ser de 100% para “as publicações periódicas de 

informação geral desde que de âmbito regional ou destinadas às comunidades 

portuguesas no estrangeiro, com periodicidade não superior à semanal e o mínimo de 

um jornalista ou de dois jornalistas, no caso de publicações diárias com tiragem 

superior a 5000 exemplares nos seis meses anteriores à data de apresentação do 

requerimento de candidatura”, com contabilidade organizada e que comprovem “a 

qualidade e a situação laboral dos jornalistas”. O porte pago é também de 100% para 

as publicações de informação especializada dirigidas aos cidadãos portadores de 

deficiência. As publicações de informação geral que não se integrem no estipulado no 

artigo anterior e as publicações de informação especializada em matéria científica e 

tecnológica e em matéria literária ou artística têm uma comparticipação de 90% para o 

território nacional e 98% para o estrangeiro. Outras publicações periódicas 

informativas podem beneficiar de uma comparticipação de 75% no custo das 

expedições para os PALOP. O artigo relativo à promoção da leitura prevê a 
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possibilidade de envio de 10% de cada edição com direito à cobertura integral dos 

custos de expedição. Os beneficiários ficam obrigados a mostrar aos agentes 

fiscalizadores elementos que “façam prova do volume das tiragens e do valor global 

das receitas provenientes das assinaturas”. 

O Decreto-Lei 136/99, de 22 de Abril (Diário da República de 22 de Abril, I Série-

A, N.º 94: 2135-43), introduz alguns ajustamentos nos apoios, permitindo o acesso ao 

porte pago, num valor de 75%, por parte dos “órgãos oficiais das confederações 

sindicais ou patronais reconhecidas como parceiros sociais”, algo que viria a ser 

revogado em legislações posteriores. 

Com a nova legislatura, Arons de Carvalho, que se mantém no cargo de 

Secretário de Estado da Comunicação Social, retoma a reforma da legislação para a 

imprensa regional. O XIV Governo Constitucional, cujo mandato decorreu entre 

Outubro de 1999 e Abril de 2002, propunha-se, como está escrito no seu Programa18, a 

contribuir para a “revitalização da economia do sector *da comunicação social+, 

reforçando as medidas de apoio aos órgãos de comunicação social, dando atenção, 

sobretudo, às vertentes de modernização tecnológica, da distribuição das publicações 

e da formação profissional”. O Executivo pretendia, entre outros aspectos, “estimular 

a profissionalização dos media e de todos os que neles trabalham”; “criar fórmulas de 

maior racionalidade na determinação das despesas a cobrir pelo regime do porte pago, 

assim como da sua zona de incidência”; “encorajar as remessas, para as comunidades 

portuguesas e os PALOP, das publicações periódicas que constituam expressão mais 

genuína da nossa identidade, na dimensão cultural, política e desportiva”: “vincular as 

empresas à obrigatoriedade da contabilidade organizada, como indicador da sua 

capacidade e instrumento de transparência do sector”; e “incentivar o recurso, pelas 

empresas jornalísticas regionais, a meios autónomos de distribuição das respectivas 

publicações, próprios ou comuns”. Entre as preocupações expressa no Programa de 

Governo, está também a preocupação de estimular a produção multimédia. 

Arons de Carvalho percorreu o país e escreveu aos directores das publicações 

para explicar que “as mudanças fundamentais” diziam respeito à “criação de dois 

novos incentivos e ao fim do porte pago a 100%”. “Não se trata de retirar benefícios, 

mas de os aplicar de uma forma mais eficiente, potenciando a iniciativa empresarial, 
                                                           
18

 Disponível em http://bit.ly/gbnrqX. 
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fomentando o profissionalismo e a qualidade, o que levou a bonificar os jornais que 

empreguem jornalistas profissionais. O porte pago consome actualmente 90% dos 

apoios do Estado à imprensa regional. Nos últimos cinco anos, custou cerca de 75 

milhões de euros sem que os resultados fossem visíveis: Portugal tem um elevado 

número de jornais regionais (645), mas continua a ter índices de leitura muito abaixo 

dos restantes países europeus. As empresas jornalísticas regionais são em geral 

estruturas débeis e fragmentadas”, afirmava o governante (Carvalho, s/d). 

Em seu entender, num momento de afirmação da sociedade da informação, a 

imprensa regional não estava “preparada para a concorrência dos novos media, nem 

para o inevitável aparecimento de canais de televisão de âmbito regional ou local. 

Aliás, numa altura em que uma publicação online chega a qualquer ponto do Mundo, 

faz sentido continuar a falar-se em porte pago a 100%?”. Este responsável defendia 

que a imprensa regional podia “desempenhar um poderoso factor de coesão social e 

de dinamização das regiões”, por isso a legislação permitia o envio gratuito de 15% dos 

exemplares expedidos, a pensar nas “escolas, juntas de freguesia, associações e 

instituições particulares de solidariedade social”, mas também para “promoção de 

novos assinantes ou para aqueles que cujos rendimentos não permitam pagar a 

assinatura” (Carvalho, s/d). 

As associações do sector rejeitam a proposta, iniciando protestos, que incluíram 

a colocação de faixas negras nas publicações em sinal de “luto” pela morte da 

imprensa regional, iniciativas que tiveram pouco eco na imprensa dita de âmbito 

nacional. Num comunicado sobre um dos encontros, a AIND, a AIC – Associação de 

Imprensa de Inspiração Cristã, a AIRA – Associação de Imprensa Regional do Algarve, a 

APIR – Associação Portuguesa de Imprensa Regional  e a UNIR “repudiam 

veementemente o sistema de aplicação e comparticipação que põe em causa a 

sobrevivência de muitos jornais regionais, locais e para as comunidades”. Para estas 

estruturas associativas, o sistema proposto “traduz-se num atentado ao direito 

constitucional a ser informado, uma vez que vai obrigar a aumentar o preço que o 

assinante está a pagar, o que, em muitos casos, se saldará por uma ruptura da 

assinatura, reduzindo assim as possibilidade e diversidade da informação disponível” 

(Mais Informação, 2000, Set-Out: 1). A AIND participou na elaboração da nova 

legislação, segundo Arons de Carvalho. 
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Surge, então, o Decreto-Lei n.º 56/2001, de 19 de Fevereiro (Diário da República 

de 19 de Fevereiro, I Série-A, N.º 42: 902-13), que contou com a concordância do Bloco 

de Esquerda, que deixou passar a legislação no Parlamento. Este diploma estabelece 

um novo sistema de incentivos do Estado à comunicação social, introduzindo 

alterações nas percentagens de comparticipação nos custos de expedição postal, que 

significam, para muitos jornais, pela primeira vez, o fim do porte pago a 100%. O apoio 

passa para 95% para os assinantes residentes no estrangeiro, 80% para o território 

nacional, mas condicionado à existência de um grupo de profissionais com contrato 

individual de trabalho, entre os quais jornalistas, e de uma tiragem média mínima, 

variáveis consoante a periodicidade. Quem não se integrar nos critérios, nem tiver 

contabilidade organizada, pode beneficiar de um apoio de 60%. O envio para os 

assinantes residentes nos países africanos de língua oficial portuguesa é apoiado em 

80%. 

Relativamente às publicações especializadas, as destinadas a pessoas portadoras 

de deficiência são apoiadas a 100%, enquanto as de interesse em matérias científica e 

tecnológica, literária ou artística, as publicações que funcionem como órgãos oficiais 

de confederações sindicais ou patronais integradas na Comissão Permanente da 

Concertação Social do Conselho Económico e Social, que visem estimular o 

relacionamento e o intercâmbio com os povos dos países e territórios de língua 

portuguesa e promover a igualdade de oportunidades, tem 80% de apoio para o 

território nacional e 95% para o estrangeiro. Os apoios são condicionados a requisitos 

definidos no diploma legal. 

Em vez do artigo relativo à promoção da leitura, surge um sobre o “apoio à 

divulgação das publicações”, que prevê que a “cobertura integral dos custos de envio 

de um número de exemplares correspondente a 15% do total das expedições com 

recurso ao porte pago, destinados a promover a angariação de novos leitores e a 

divulgação da publicação em causa, nomeadamente junto de estabelecimentos de 

ensino, bibliotecas, instituições particulares de solidariedade social e associações de 

emigrantes”. 

Como requisitos, as assinaturas devem ser “comprovadas pela identificação do 

assinante e pela apresentação dos documentos de quitação referentes ao respectivo 

pagamento” e a atribuição do porte pago fica sujeita à observância de preços mínimos 
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de assinatura. É estipulado o período no qual os assinantes têm de renovar a 

assinatura para a publicação poder continuar a beneficiar do porte pago: seis meses 

para o território nacional e nove meses para o estrangeiro. Os beneficiários do porte 

pago têm de apresentar os nomes e os números das carteiras profissionais dos 

jornalistas. 

O diploma prevê um regime de transição, no qual é especificado que a sua 

aplicação integral decorre a partir de 1 de Janeiro de 2002. Até lá, vigora um regime 

que estipula um apoio de 90% para o envio para o território nacional das publicações 

de informação geral que cumprirem os critérios, entre outras, e de 80% para as que 

não se enquadrarem no estipulado. A percentagem de comparticipação para os 

assinantes residentes no estrangeiro é de 98%. 

 

Quadro 34: Comparticipação da expedição postal ao abrigo do Decreto-lei n.º 56/2001 

 Comparticipação até 
31/12/2001 

Comparticipação a 
partir de 01/01/2002 

Território 
Nacional 

Estrangeiro 
Território 
Nacional 

Estrangeiro 

Publicações de informação geral (números 1 e 2 do art. 6.º) 90% 98% 80% 95% 

Publicações de informação geral (números 1 e 5 do art. 6.º) 80% 98% 60% 95% 

Publicações de carácter informativo para os PALOP (n.º 6 do art. 6) 0% 80% 0% 80% 

Publicações especializadas sobre temas do interesse específico dos 
deficientes (n.º 2 do art. 7)  100% 100% 100% 100% 

Publicações especializadas em matéria literária ou artística (n.º 2 do 

art. 7) 

Publicações especializadas em matéria científica ou tecnológica (n.º 3 

do art. 7) 

Publicações especializadas das confederações sindicais (n.º 5 do art. 7) 

Publicações que estimulem o relacionamento com os povos e 

territórios de língua portuguesa (n.º 6 do art. 7) 

Publicações que promovam a igualdade de oportunidades (n.º 7 do 

art. 7) 

80% 95% 80% 95% 

Fonte: GMCS 

 

No preâmbulo do documento, é explicitado que “sendo a comunicação social 

indispensável ao exercício dos direitos fundamentais numa sociedade democrática e 

pluralista, compete por sua vez ao Estado participar no esforço de modernização e 

profissionalização do sector imposto pela evolução tecnológica”. Mas, “num universo 
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em mutação acelerada e quase constante, cabe aos meios tradicionais valorizar as 

vantagens comparativas que possuem e aproveitar o potencial oferecido pelas novas 

tecnologias para explorar convenientemente os seus segmentos de mercado”. 

O diploma refere que este esforço “reveste-se de particular urgência no caso dos 

órgãos de âmbito local e regional, que, dedicando-se a uma informação de 

proximidade que os órgãos de âmbito nacional não estão em condições de fornecer, 

enfrentam por vezes ambientes socioeconómicos desfavoráveis”. Nesta perspectiva, é 

afirmado que se justifica que o sistema de incentivos do Estado à comunicação social 

“continue a dirigir-se fundamentalmente – embora não em exclusivo – à comunicação 

social de âmbito local e regional, contribuindo para realçar o espírito empresarial 

indispensável à sua afirmação no futuro”. É também salientada a necessidade de 

“permitir um funcionamento mais transparente e verdadeiro do mercado, de forma a 

compensar devidamente os órgãos que encontram melhor acolhimento junto do 

público, em detrimento daqueles que, por uso indevido dos incentivos do Estado, lhes 

promovem uma concorrência desleal”. 

Em relação aos apoios directos, o diploma prevê a existência do incentivo à 

modernização tecnológica (comparticipação de 50%), o incentivo à criação de 

conteúdos na Internet (comparticipação de 75%), o incentivo à inovação e 

desenvolvimento empresarial (comparticipação de 50% com majorações consoantes as 

características dos projectos), o incentivo à qualificação dos recursos humanos, o 

incentivo à edição de obras sobre comunicação social e incentivos específicos. 

A chegada ao poder da coligação entre o Partido Social de Democrata e Centro 

Democrático e Social/Partido Popular, em 2002, traduziu-se na preparação de um novo 

quadro de apoios para a imprensa local e regional, que incluíram novos périplos pelo 

país, desta feita do Estado Adjunto do Ministro de Estado e da Presidência e depois 

secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano 

Barreiras Duarte, que tinha responsabilidades na área da imprensa regional.   

O Programa do XV Governo Constitucional19, em vigência entre Abril de 2002 e 

Julho de 2004, “reconhece e valoriza a importância da comunicação social como 

agente de modernização da sociedade, prestador de um importante serviço de 

informação, formação e divulgação cultural”, pretendendo o Executivo “contribuir 
                                                           
19

 Disponível em http://bit.ly/eCeWfE. 
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para ajustar o papel dos media na sociedade moderna, cada vez mais global e 

comunicacional”. “O Governo quer assegurar ainda que o recente processo de 

concentração empresarial coexista de forma harmoniosa com as iniciativas de 

pequena e média dimensão, regionais e locais.  Isso significa defender um regime de 

concorrência e definir um quadro de apoio a algumas actividades de maior risco, como 

é, por exemplo, o caso da imprensa regional”, pode ler-se no documento. 

Este trabalho continuou com o XVI Governo Constitucional, cujo mandato 

decorreu entre Julho de 2004 e Março de 2005, contemplou um subcapítulo para a 

“comunicação social regional e local”20 em que se defende a implementação de um 

“sistema de apoios que obedeça a aspectos de maior racionalidade, com melhor 

gestão por parte das empresas e do Estado, criando-se as condições para que a 

comunicação social regional e local se afirme como um forte instrumento de coesão 

nacional e de promoção do desenvolvimento do país à escala regional, distrital e 

local”. Da mesma forma, preconiza-se “a redução do peso do Estado” neste sector, 

depois de um período de transição em que os apoios visavam a modernização dos 

órgãos de comunicação, para que estes fossem capazes de “fazer face a uma situação 

que, no futuro, terá mais mercado e menos Estado” e houvesse “o surgimento de 

grupos empresariais de âmbito regional de média dimensão”.  

Feliciano Barreiras Duarte foi secretário nos Governos PSD/CDP-PP, com 

responsabilidades na área da imprensa regional. “Vivemos durante muitos anos num 

modelo amador e proteccionista, em que nas rádios e nos jornais locais se vivia da 

carolice, com muito amadorismo e com muita protecção do Estado e nalguns casos 

com excessos de apoios das autarquias ou do Estado central através do porte pago, 

que era atribuído quase de olhos fechados. Em vez de passarmos logo do modelo 

amador e proteccionista para um modelo liberal, comandado pelo mercado, nós 

definimos um modelo intermédio, um modelo de maior grau de profissionalismo”, 

explica este antigo governante.  

Feliciano Barreiras Duarte refere que, “para que as pessoas não se queixassem 

de que ia haver uma revolução, criou-se um período de transição de três anos. Durante 

três anos, o porte pago não descia tanto como ia descer nos anos seguintes, que era 

para dar tempo para quem não tinha qualidade usar estes instrumentos para se 
                                                           
20

 Disponível em http://bit.ly/ijMcrf. 
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qualificar. Formava-se o sector, as pessoas que estavam a trabalhar nos jornais e nas 

rádios recebiam formação, incentivava-se os jornais e as rádios a contratarem pessoas 

com formação na área para acabar com o excesso de amadorismo, para fazer 

melhores conteúdos, criavam-se condições para que a publicidade institucional fosse 

melhor distribuída – e não fosse para três ou quatro – mudando o código da 

publicidade e impedindo-se que os boletins municipais continuassem a ser, na prática, 

jornais e revistas que faziam concorrência desleal”.  

“Mas para que esse grau de profissionalismo fosse atingido era preciso que essa 

reforma fosse concretizada. Só assim é que poderíamos servir melhor o país, tendo 

melhores jornais e melhores rádios, melhores conteúdos e que os jornais e as rádios 

pudessem dar lucro. Quando um jornal e uma rádio derem lucro, começam a ser 

independentes. Enquanto derem prejuízo terão a maior dificuldade em certos meios 

em fazer uma reestruturação e cumprirem bem o seu papel de instrumento de 

intermediação entre as pessoas e os vários interesses em jogo”, afirma.  

A reforma incluiu a aprovação do novo regime jurídico do chamado porte pago. 

Barreiras Duarte explica que a sua “preocupação” era que “aos olhos do sector dos 

media se percebesse que passava a haver um diploma autónomo do ponto de vista 

jurídico que disciplinasse a atribuição de verbas que tinham como único objectivo a 

criação de condições para que o incentivo à leitura a esse nível chegasse ao cidadão”. 

“Eu quis dar um sinal. Por um lado, o porte pago tinha sido, na maior parte dos casos, 

até àquele momento, mais parte do problema no que da solução. Por outro lado, no 

futuro, tinha de ser mais parte das soluções do que dos problemas. E era um 

instrumento importante para a mudança do estado de coisas, se bem usado pelo 

Estado e pelos destinatários. Lembro os milhões de contos que se tinham gasto no 

porte pago para o incentivo à leitura e a leitura tinha baixado. Todos nós sabemos que 

muitas vezes os apoios para o chamado porte pago não passavam, nalguns casos, de 

formas indirectas de subsidiar os proprietários dos jornais ou os seus directores, 

permitindo que tivessem telefones, permitindo que entrasse uma receita que se diluía. 

Não há que esconder isto”, afirma o antigo membro do Executivo (entrevista). 

À semelhança dos receios sentidos por Arons de Carvalho, também Barreiras 

Duarte admite que se apercebeu que “havia muita gente” do PSD “com medo”. 

“Alguns chegaram-me a dizer que mais valia não se fazer nada e que o que se devia era 
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aumentar o orçamento ao nível dos subsídios ao sector, dar mais uns subsídios”, 

admite, sublinhando que contou sempre com o apoio dos ministros da tutela (primeiro 

Nuno Morais Sarmento e depois de Rui Gomes da Silva) e do Primeiro-Ministro, Durão 

Barroso. 

Em 2005, e ao contrário do que tinha acontecido até então, os incentivos para a 

comunicação social regional deixam de estar reunidos num diploma e verifica-se uma 

divisão entre o regime do porte pago (Decreto-Lei n.º 6/2005, de 6 de Janeiro) e os 

apoios directos (Decreto-Lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro)21, de forma a operar “a 

distinção necessária entre o incremento da leitura e o apoio às empresas”. O Decreto-

Lei n.º 6/2005, de 6 de Janeiro (Diário da República de 6 de Janeiro de 2005, I Série-A, 

N.º 4: 83-87), destaca que o “porte pago tem sido, desde sempre, entendido como um 

incentivo à leitura, visando permitir aos leitores um acesso menos oneroso à imprensa, 

tal como acontece, aliás, com certos regimes fiscais específicos para produtos 

culturais”. Nesta perspectiva, é tido como “um importante instrumento de 

favorecimento do acesso à leitura, numa óptica de progressiva responsabilização 

solidária entre o Estado e os leitores, através de um regime gradual de partilha dos 

custos do envio postal”. Segundo o diploma, o estabelecimento de critérios para a 

candidatura das publicações ao regime do porte pago “pressupõe a defesa do 

interesse dos leitores em acederem em condições mais favoráveis a uma comunicação 

de qualidade”.  

Este regime prevê uma comparticipação de 95% para o envio para o estrangeiro, 

80% para a expedição para países de língua portuguesa e de 60% para o território 

nacional (70% durante o período transitório de dois anos, até 28 de Fevereiro de 

2007), estando esta última condicionada à existência de um número mínimo de 

profissionais contratados, entre os quais há a especificação do número de jornalistas, e 

tiragens médias mínimas. No período de transição há um apoio de 50% para as 

publicações que não cumpram estas regras enviarem para o território nacional e 95% 

                                                           
21

 O regime de apoios foi alterado no início de 2005, com a entrada em vigor do pacote legislativo 
aprovado em Conselho de Ministros a 7 de Outubro de 2004 (Notas sobre a Reforma da Comunicação 
Social Regional e Local  em http://bit.ly/hP5S43). Esta alteração foi preparada e aprovada em Conselho 
de Ministros no tempo de governação de Durão Barroso, mas foi submetida a algumas ‘correcções de 
carácter técnico e aditamentos’ já com Santana Lopes à frente do executivo (Rocha, 30 de Julho de 
2004). 
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para o estrangeiro. 

As publicações de informação geral com “manifesto interesse em matéria 

cultural, educativa ou de desenvolvimento regional”, mas que não se enquadrem no 

artigo referente aos critérios dos números de profissionais e volume de tiragem, têm 

direito a um apoio de 30% para o território nacional e 80% para o estrangeiro. Os 

mesmos valores são aplicados às “publicações especializadas” que tenham as mesmas 

características. No tocante às publicações especializadas, as da área da deficiência têm 

apoio de 100%, as que têm interesse científico e tecnológico, literário ou artístico, 

promovem a igualdade de oportunidades e estimulam o relacionamento e intercâmbio 

com os povos dos países e territórios de língua portuguesa têm comparticipação de 

75% para o território nacional e 90% para o estrangeiro, se cumprirem alguns critérios 

(80% para o território nacional e 95% para o estrangeiro durante o período transitório 

de dois anos).  

O Decreto-Lei prevê a implementação de algumas das disposições dois anos após 

a sua entrada em vigor, sendo uma delas a obrigatoriedade de as entidades titulares 

das publicações em regime do porte pago se submeterem “a controlo de tiragens, por 

entidade independente e reconhecida pelo mercado, para certificação das tiragens 

declaradas”, exigência que acabaria por não ter continuidade na legislação seguinte. O 

diploma contempla também o “apoio à divulgação da leitura” e assegura a 

comparticipação de 100% para “o envio de exemplares correspondente a 20% do total 

das expedições enquadradas no regime do porte pago para não assinantes, 

nomeadamente estabelecimentos de ensino, bibliotecas, instituições particulares de 

solidariedade social e associações de emigrantes”.  
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Quadro 35: Comparticipação da expedição postal ao abrigo do Decreto-lei n.º 6/2005 

 Comparticipação entre 
01/01/2005 a 28/02/2007 

Comparticipação a partir de 
01/03/2007 

Território 
nacional 

Estrangeiro 
Território 
nacional 

Estrangeiro 

Publicações de informação geral (n.º 2 do art. 2) 70% 95% 60% 95% 

Publicações de informação geral (n.º 5 do art. 2)  0% 80% 0% 80% 

Publicações de informação geral (n.º 6 do art. 2)  30% 80% 30% 80% 

Publicações specializadas sobre temas do interesse 

específico dos deficientes (n.º 2 do art. 3) 
100% 100% 100% 100% 

Publicações especializadas em matéria científica ou 

tecnológica (n.º 3 do art. 3) 
80% 95% 75% 90% 

Publicações especializadas em matéria literária ou 

artística (n.º 4 do art. 3) 
80% 95% 75% 90% 

Publicações que promovam a igualdade de 

oportunidades (n.º 5 do art. 3) 
80% 95% 75% 90% 

Publicações que estimulem o relacionamento com os 

povos e territórios de língua portuguesa (n.º 6 do art. 3) 
80% 95% 75% 90% 

Publicações especializadas em matéria cultural, 

educativa ou de desenvolvimento regional (n.º 7 do art. 

3) 

30% 80% 30% 80% 

Publicações que não se integram nos n.º 2 a 4 do art. 2 

(n.1 b) do art. 19 (Regime transitório) 
50% 95% 0% 95% 

Fonte: GMCS 

 

Em complemento deveria ter sido promovido um Plano de Apoio à Leitura de 

Jornais Regionais, cujo anúncio oficial foi “suspenso por condicionalismos financeiros 

(Duarte, 2005: 153). Esta iniciativa consistiria, segundo Feliciano Barreiras Duarte 

(2005: 153), em campanhas de publicidade nos media nacionais e regionais a alertar 

para a importância (in)formativa da imprensa regional e local; seminários de 

sensibilização junto dos alunos do ensino secundário, pré-universitário e superior; 

introdução da imprensa regional e local como suporte de estudo em disciplinas 

relacionadas com a língua portuguesa, cidadania ou outras matérias; envolvimento de 

notáveis e líderes de opinião de âmbito nacional e regionais como fonte de 

conhecimento; criação de uma presidência aberta ou semana anual da leitura da 

imprensa regional e local; no âmbito do cartão jovem, criar um desconto que incentive 

a assinatura de jornais e revistas, com uma majoração para as assinaturas de jornais 

regionais e locais; criar um prémio para incentivar o desenvolvimento do jornalismo 
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juvenil; e criar um apoio à produção de conteúdos jornalísticos para jovens, a que 

poderão candidatar-se escolas e empresas jornalísticas regionais e locais”. 

Por seu turno, no Decreto-Lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro (Diário da República de 

6 de Janeiro de 2005, I Série-A, N.º 4: 87), é explicitado que aquele diploma “resulta da 

vontade de alterar o modelo vigente da comunicação social regional e local”, sendo 

que este “segmento da comunicação social deve afirmar-se, cada vez mais, como um 

forte instrumento de promoção do desenvolvimento do País à escala regional, distrital 

e local”. Por outro lado, é dito que “as reais condições económicas de Portugal 

aconselham uma melhor rentabilização dos recursos materiais e humanos”. 

O objectivo do diploma é “favorecer a predominância de um modelo do tipo 

empresarial em vez do modelo amador e proteccionista que ainda caracteriza a maior 

parte da comunicação social regional e local portuguesa”. Outra das metas é “reduzir a 

intervenção do Estado e garantir que essa intervenção tenha um impacte positivo, 

quer na qualidade dos produtos de imprensa e rádio quer nos índices de leitura e de 

audiência de rádio em diferentes faixas etárias”.  

Argumentando que o sistema de incentivos vigente é “igualitário e, por isso 

mesmo, injusto”, impedindo premiar os que se distinguem pela inovação ou pelo 

risco”, o preâmbulo explica que aquele Decreto-Lei cria “um quadro de incentivos 

integrados, que terá uma duração de três anos, visando a sua reconversão e 

modernização de forma a poderem enfrentar os desafios de uma situação com menos 

Estado e mais mercado”. Após 31 de Março desse ano, os apoios foram substituídos 

por um “incentivo à consolidação e ao desenvolvimento das empresas de comunicação 

social regional e local”. 

O modelo pressupõe “a emergência do princípio da co-responsabilização entre o 

Estado e os beneficiários, assumindo-se a complementaridade de interesses - público e 

privado - na actividade das empresas de comunicação social de proximidade”.  

O preâmbulo destaca como “novidades do sistema” a “definição de critérios de 

especialidade das empresas”, bem como “a flexibilização das possibilidades de 

concessão de incentivos”, permitindo “apoiar projectos e empresas de mérito cuja 

actividade seja considerada de interesse estratégico”. “Deve, também, ser referida a 

discriminação positiva de publicações diárias e de publicações online, através de 

majorações, tendo em conta, para as primeiras, o acrescido risco empresarial que 
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comportam e, para as segundas, a necessidade de promover a leitura de conteúdos 

informativos junto de grupos etários mais jovens”, acrescenta. 

Esta lei prevê a existência de “incentivos financeiros directos que se destinam a 

apoiar o financiamento das empresas jornalísticas e de radiodifusão, bem como de 

projectos no âmbito da comunicação social” e “outros incentivos que se destinam a 

apoiar a formação e a integração dos profissionais da comunicação social, a promoção 

da leitura e o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento”. Ao 

mesmo tempo é prevista uma portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pela área da comunicação social e pela área do trabalho, na qual “são 

definidas as modalidades de apoio à inserção profissional de jovens através de estágios 

profissionais, à contratação de profissionais qualificados e à promoção da mobilidade 

geográfica”. 

No âmbito dos incentivos financeiros directos, é previsto o Incentivo à Iniciativa 

Empresarial e Desenvolvimento Multimédia, o Incentivo à Qualificação e ao 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos e o Incentivo à Investigação e à Edição de 

Obras sobre a Comunicação Social (que se mantém). Estão também contemplados 

incentivos específicos, que se destinam a “contribuir para a prossecução de actividades 

ou concretização de iniciativas de interesse relevante na área da comunicação social”. 

O Incentivo à Iniciativa Empresarial e Desenvolvimento Multimédia, que se 

traduz numa comparticipação do Estado, a fundo perdido, de um montante que não 

exceda 50% do financiamento necessário à execução do projecto aprovado, tem por 

objectivo o “desenvolvimento e a consolidação das empresas jornalísticas e de 

radiodifusão, de âmbito regional e local, mediante a profissionalização das suas 

estruturas organizacionais e a qualificação dos seus recursos humanos, e concretiza-se 

no apoio a iniciativas de parcerias estratégicas, requalificação de infra-estruturas, 

desenvolvimento tecnológico e multimédia, qualificação do trabalho, difusão do 

produto jornalístico e expansão cultural e jornalística nas comunidades portuguesas”.  

O diploma considera, para efeitos de acesso ao apoio, uma publicação de âmbito 

regional “aquela que não sendo de âmbito nacional e tendo sede numa região 

classificada como zona de modulação regional sem prioridade, nos termos que 

relevam da regulamentação dos incentivos do Programa de Incentivos à Modernização 

da Economia, cumulativamente demonstre ter: no mínimo, 5000 exemplares de 
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tiragem; conteúdos jornalísticos, de acordo com o respectivo estatuto editorial, 

vocacionados para outros municípios além daquele onde está sediada; e uma 

distribuição superior a 40% fora do município onde está sediada”. Já as publicações 

com sede numa região classificada como zona de modulação regional de prioridade 

máxima ou de prioridade intermédia têm de cumprir apenas dois dos três critérios. Por 

seu turno, são consideradas de âmbito local as publicações que “não sendo de âmbito 

nacional não preencha os critérios” definidos para as regionais. 

O Decreto-Lei prevê um sistema de majorações de 5%, caso o projecto aprovado 

comporte a criação líquida de um ou mais postos efectivos de trabalho por um período 

mínimo de três anos, e de 3%, caso os postos de trabalho sejam preenchidos por um 

ou mais desempregados de longa duração, beneficiários do rendimento social de 

inserção ou pessoa com deficiência e caso a entidade candidata apresente resultados 

positivos em dois dos três exercícios anteriores ao da candidatura. Os projectos podem 

beneficiar de majorações de 5%, caso sejam de âmbito regional ou caso se prendam 

com a uma publicação diária. Está igualmente prevista majoração de 5% para os 

jornais editados exclusivamente em suporte digital. 

Um segundo grupo de incentivos diz respeito à qualificação e ao 

desenvolvimento dos recursos humanos, prevendo o financiamento de 50%, a fundo 

perdido, de acções de formação e qualificação dos recursos humanos, nas áreas da 

comunicação social e da organização e gestão de empresas deste sector. 

Através da Portaria n.º 158/2005 é criado o Programa de Emprego para a 

Comunicação Social Regional e Local, uma parceria entre o Instituto da Comunicação 

Social e o Instituto do Emprego e Formação Profissional visando “apoiar as empresas 

de comunicação regional e local na contratação de profissionais qualificados; fomentar 

o emprego e melhorar as qualificações e a empregabilidade dos profissionais deste 

subsector; fomentar a mobilidade dos profissionais da comunicação social para zonas 

deprimidas”. A portaria tem uma duração de 24 meses, prorrogáveis por mais 12. 

No âmbito desta portaria, o IEFP paga de 67% da bolsa de estágio de 12 meses 

dos jovens desempregados, com qualificações de nível intermédio ou superior em 

áreas relacionadas com a comunicação social, em especial nas áreas do jornalismo e 

do marketing e publicidade. Para as entidades que no prazo de 60 dias consecutivos 

após o final do estágio profissional celebrassem com os estagiários contrato de 
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trabalho sem termo, a tempo inteiro, tinham direito a um valor equivalente a 24 vezes 

a retribuição mínima mensal garantida. O apoio seria de 18 vezes a retribuição mínima 

mensal garantida para as empresas que contratassem desempregados com formação 

na área da comunicação. A portaria previa também incentivos à mobilidade geográfica 

(subsídios de deslocação, fixação e residência) para quem obtivessem emprego a uma 

distância não inferior a 100 km da sua residência, num dos concelhos do Programa de 

Recuperação de Áreas e Sectores Deprimidos. 

No capítulo dos recursos humanos, foi formalizado, a 11 de Janeiro de 2005, 

entre o Governo e o Cenjor – Centro Protocolar de Formação de Jornalistas –, o Plano 

de Formação para o sector, com acções “em todas as áreas que fazem parte do 

processo produtivo da actividade jornalística regional e local (produção de conteúdos, 

design de produto, gestão empresarial, marketing e venda do produto e 

desenvolvimento tecnológico e multimédia) (Duarte, 2005: 155). 

Na área da publicidade, passou a ser obrigatória a atribuição à comunicação 

social regional de 25% das campanhas superiores a 15 mil euros (antes o valor mínimo 

era de 100 mil euros) e uma alteração no código da publicidade proibiu os boletins 

municipais de servirem de suporte publicitário (Duarte, 2005: 156-157). Segundo o 

Decreto-Lei n.º 231/2004, de 13 de Dezembro, 12% deve ser canalizado para as rádios 

locais; 12% para a imprensa regional em suporte de papel; e 1% para a imprensa 

regional em suporte electrónico. De acordo com o mesmo diploma, os critérios para a 

distribuição são, como já foi referido, “o volume da tiragem e a periodicidade das 

publicações; a proximidade geográfica do suporte em relação aos destinatários visados 

pela mensagem; a adequação concreta dos suportes publicitários aos objectivos da 

acção informativa ou publicitária, conforme ela deva ser prosseguida, exclusiva ou 

conjuntamente, através da radiodifusão, da imprensa em suporte de papel ou em 

suporte electrónico; e a qualidade gráfica da publicação ou a qualidade radiofónica do 

serviço de programas, sempre que as mesmas sejam determinantes para a melhor 

receptividade da mensagem junto dos destinatários”. 

Em Março de 2005, toma posse o XVII Governo Constitucional, que marca o 

regresso do Partido Socialista ao poder. O Programa de Governo22 faz referência 

específica ao domínio do regime de incentivos, apontando como tarefa “rever o 
                                                           
22

 Disponível em http://bit.ly/hc8fko. 
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regime de incentivos à comunicação social regional, restabelecendo as garantias de 

isenção na sua atribuição e valorizando os apoios que visem a qualificação e a 

profissionalização das empresas e a criação de novos serviços online”. Entre os 

objectivos apontados está “fortalecer o tecido empresarial da comunicação social, 

designadamente nos planos local e regional” e também fazer com que a Agência Lusa 

esteja apta “a prestar serviços específicos à comunicação social regional e local”. 

Na sequência do Programa de Governo, o Conselho de Ministros de 26 de 

Outubro de 2006, aprovou “na generalidade para consulta aos parceiros interessados”, 

o projecto de regime de incentivo à leitura e ao acesso à informação. A versão 

aprovada previa, de acordo com o comunicado dessa reunião23, “uma comparticipação 

pelo Estado dos custos de expedição de publicações periódicas suportados pelos 

assinantes residentes no território nacional, que privilegiará inequivocamente o apoio 

aos leitores e não às empresas, tendo em conta os limites fixados pelo Direito da União 

Europeia”. O Executivo explicava, segundo o mesmo documento, que “a limitação da 

comparticipação pública nos custos do envio postal de publicações periódicas aos 

assinantes residentes no território nacional” era “uma das medidas previstas no Plano 

Plurianual de Redução da Despesa Pública, apresentado em 2005 à Assembleia da 

República”.  

Nesta versão do diploma, fora deste apoio ficavam os jornais enviados para o 

estrangeiro. Segundo o então Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos 

Silva, citado pela Agência Lusa, apesar de representarem apenas 15 por cento dos 

jornais expedidos, as publicações destinadas ao estrangeiro implicavam um encargo 

financeiro equivalente aos restantes 85 por cento de exemplares distribuídos em 

Portugal (Lusa, 2007, 21 de Janeiro24). Augusto Santos Silva rejeitou “cenários de 

hecatombe ou desemprego” na imprensa regional, porque o novo regime 

contemplaria a “criação de um Portal de Imprensa Regional com o acesso electrónico 

aos conteúdos daquelas publicações periódicas, quer em território português quer em 

território estrangeiro”, para além do encaixe financeiro poder vir a permitir “iniciativas 

que tirem partido das novas tecnologias” (Lusa, 2007, 21 de Janeiro).  Contactado no 

âmbito deste trabalho, o ex-Ministro dos Assuntos Parlamentares e actual Ministro da 

                                                           
23

 Disponível em http://bit.ly/h9ajAx. 
24

 Disponível em http://bit.ly/hVpLWx. 
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Defesa comunicou, através de um assessor, que não está disponível para falar de 

assuntos relacionados com a anterior legislatura enquanto ocupar um cargo 

governativo. Já o actual Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, também 

através de um assessor, referiu que política do Governo está vertida na actuação do 

GMCS. 

Em reacção, o Conselho das Comunidades Portuguesas pediu ao Governo para 

não aprovar “o já anunciado fim do porte pago dos jornais portugueses vendidos no 

estrangeiro”. “O porte pago tem tido, ao longo dos anos, uma importância 

fundamental para que sejam mantidos os elos que ligam os portugueses que residem 

no estrangeiro com as suas regiões de origem. Os jornais criados nas comunidades 

nunca poderão substituir as publicações regionais”, pode ler-se num Conselho das 

Comunidades Portuguesas, citado pelo Público. Segundo aquele organismo, citado 

pelo mesma fonte, “a imprensa regional e os jornais direccionados para as 

Comunidades têm tido uma missão de preservação da Língua Portuguesa no 

estrangeiro, muitas vezes em regiões onde o Estado já se demitiu de a preservar há 

muito tempo” (Público,  2006, 22 de Novembro25). 

Já o Presidente da UNIR, Aníbal Araújo, em declaração à Lusa, considerou que a 

extinção do porte pago seria “uma machadada e um abalo muito forte” em muitos 

títulos, mas ressalvou a necessidade de “disciplinar” a atribuição deste tipo de apoios e 

que há jornais regionais “a mais” (Lusa, 2006, 22 de Outubro). Por seu turno, em nome 

da Federação de Imprensa, Vasco de Carvalho disse, segundo a Agência Lusa, que 

“alguns governos não quiseram acompanhar os anseios do sector, chegando ao ponto 

de saírem com legislação que vai acabar por exterminar metade da imprensa regional 

portuguesa” (Lusa, 2006, 22 de Dezembro)26.  

O Sindicato dos Jornalistas defendeu, dentro do quadro da consulta formal que o 

Ministro dos Assuntos Parlamentares fez àquela estrutura sindical, que o projecto de 

Decreto-Lei do Governo, “não obstante ser positivo em vários aspectos, ainda não 

cumpre os objectivos adequados à efectiva promoção da leitura e ao reforço da 

actividade das publicações de base local e regional”. Entre outros aspectos, o parecer 

do Sindicato dos Jornalistas lamentou a “ausência de apoios à presença e leitura de 

                                                           
25

 Disponível em http://bit.ly/hR7P85. 
26

 Disponível em http://bit.ly/fCOeYs. 
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publicações periódicas nas bibliotecas de escolas, das colectividades locais de recreio, 

cultura e desporto, bem como das autarquias e da rede de leitura pública” e defendeu 

que devia haver uma comparticipação de 75 por cento para os “cidadãos que vivem 

nas comunidades portuguesas e desejam manter a ligação, por várias vias, às suas 

regiões de origem”27.  

O certo é que o Governo acabou por aprovar, a 15 de Fevereiro de 2007, um 

novo diploma sobre esta matéria, em que mantém a comparticipação do envio postal 

para o estrangeiro. O Decreto-Lei n.º 98/2007, de 2 de Abril28 (Diário da República de 2 

de Abril de 2007, I Série, N.º 65: 2036-2040), consagrando o regime de incentivo à 

leitura e ao acesso à informação, sublinha que o apoio é “directamente dirigido aos 

potenciais consumidores de publicações periódicas de informação geral de âmbito 

regional”. No preâmbulo é dito que este é um “regime proporcionado de partilha dos 

custos do envio postal de publicações periódicas, que leva a cabo uma ponderação 

entre a necessidade de intervenção do Estado na divulgação da cultura e da identidade 

portuguesas e, por outro lado, o incremento de novos suportes destinados à 

divulgação de conteúdos informativos”. 

O diploma refere que “a fixação de limites ao acesso a este incentivo à leitura 

impede que o regime de incentivo à leitura beneficie publicações periódicas cuja 

natureza não assegure o objectivo visado pela presente lei, privilegiando a protecção 

do interesse público de acesso generalizado às publicações periódicas de informação 

geral de âmbito regional. Tendo em conta os limites fixados pelo direito da União 

Europeia, o incentivo privilegia inequivocamente o apoio aos leitores e não às 

empresas”. Na publicação da ERC sobre a imprensa local e regional é referido que “a 

esta alteração de paradigma não é alheio o regime dos auxílios de minimis” (ERC, 2010: 

132), segundo o Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro, com montantes 

alargados temporariamente no âmbito das medidas de auxílio estatal destinadas a 

apoiar o acesso ao financiamento durante a actual crise financeira e económica (ERC, 

2010: 126).  

O Decreto-Lei contempla uma comparticipação de 40% (território nacional e 

estrangeiro) para as publicações de “informação geral de âmbito regional ou 

                                                           
27

 Disponível em http://bit.ly/gAh1SW. 
28

 Disponível em http://bit.ly/ejFYL3.  
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especialmente destinadas às comunidades portuguesas no estrangeiro” que cumpram 

os critérios relativos ao número de trabalhadores, incluindo jornalistas, tiragem e 

periodicidade. 

Para publicações com periodicidade igual ou inferior à trissemanal, a entidade 

proprietária ou editora é obrigada a ter, pelo menos, cinco profissionais com contrato 

de trabalho, dos quais três jornalistas com carteira profissional, e uma tiragem média 

mínima por edição de 5000 exemplares nos seis meses anteriores à data de 

apresentação do requerimento de candidatura”. No caso de a periodicidade ser 

superior à trissemanal e igual ou inferior à semanal, os requisitos são, pelo menos, três 

profissionais, dos quais dois jornalistas, e uma tiragem média mínima por edição de 

3000 exemplares. A exigência para publicações com periodicidade superior à semanal 

e igual ou inferior à quinzenal é de dois profissionais, dos quais um jornalista, e uma 

tiragem média mínima por edição de 1500 exemplares. Para periodicidade superiores 

à quinzenal e iguais ou inferiores à mensal as condições de acesso estipulam a 

existência de pelo menos, um profissional com contrato de trabalho ao seu serviço e 

uma tiragem média mínima por edição de 1500 exemplares. Por último, são admitidas 

as publicações com periodicidade igual ou inferior à mensal e que não ocupem com 

conteúdo publicitário uma superfície superior a 10% do espaço disponível, incluindo 

suplementos e encartes, com uma tiragem mínima por edição de 1500 exemplares. 

Nos outros casos, o limite máximo de publicidade é 50%. O nome e número das 

carteiras profissionais dos jornalistas devem aparecer na ficha técnica. 

As empresas proprietárias são obrigadas a “possuir contabilidade organizada” e a 

“situação fiscal e contributiva regularizada” e os títulos devem estar registados na ERC 

“há pelo menos um ano” e apresentar um período mínimo de edições ininterruptas 

antes da candidatura, que varia conforme a periodicidade. O regime transitório prevê 

que a comparticipação seja de 60% no primeiro ano da vigência do diploma, 50% no 

segundo e 40% no terceiro, patamar que já foi atingido a 1 de Janeiro de 2009.  

Estão igualmente previstos apoios para as publicações especializadas. “Com o 

intuito de promover a investigação científica e académica e de assegurar o apoio de 

leitores pertencentes a grupos minoritários, tais como as pessoas portadoras de 

deficiência, previu-se ainda o acesso a este incentivo à leitura por parte das 

publicações periódicas que abranjam aqueles segmentos de leitores”, refere o 
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preâmbulo. 

 As publicações periódicas que divulguem regularmente temas do interesse 

específico das pessoas com deficiência, editadas por associações a que seja 

reconhecida representatividade, beneficiam de uma comparticipação de 95% no custo 

da sua expedição postal. O diploma fixa em 40% o apoio para o envio de publicações 

das áreas científica ou tecnológica, literária ou artística, que estimulem o 

relacionamento e o intercâmbio com os povos dos países e territórios de língua 

portuguesa, ou que promovam a igualdade de género. Deixa de haver referência às 

publicações com “manifesto interesse em matéria cultural, educativa ou de 

desenvolvimento regional”29. A gramagem máxima comparticipada desce de 600 para 

200 gramas na imprensa especializada, valor que também se aplica às publicações de 

informação geral. 

 

Quadro 36: Comparticipação da expedição postal ao abrigo do Decreto-lei n.º 98/2007 

 

Comparticipação entre 
03/04/2007 e 31/12/2007 

Comparticipação entre 
01/01/2008 e 31/12/2008 

Comparticipação a partir de 
01/01/2009 

Território 
Nacional 

Estrangeiro 
Território 
Nacional 

Estrangeiro 
Território 
Nacional 

Estrangeiro 

Publicações de informação geral de 

âmbito regional ou especialmente 

destinadas às comunidades portuguesas 

no estrangeiro (n.º1 do art. 4) 

60% 60% 50% 50% 40% 40% 

Especializadas sobre temas do interesse 

específico dos deficientes (n.º1 do art. 5)  
95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Publicações especializadas em matéria 

científica ou tecnológica (n.º 2 do art. 5) 
60% 60% 50% 50% 40% 40% 

Publicações especializadas em matéria 

literária ou artística (n.º 3 do art. 5) 
60% 60% 50% 50% 40% 40% 

Publicações que estimulem o 

relacionamento com os povos e 

territórios de língua portuguesa (n.º 4 do 

art. 5) 

60% 60% 50% 50% 40% 40% 

Publicações que promovam a igualdade 

de género (n.º5 do art. 5) 
60% 60% 50% 50% 40% 40% 

Fonte: GMCS 

                                                           
29

 Despacho normativo nº 7/2008, de 17 de Janeiro, do Ministério da Cultura, que prevê um Programa 
de Apoio a Revistas Culturais. O apoio traduz-se, segundo o artigo 9º, na “aquisição de assinaturas da 
revista até um limite máximo de 250, destinando-se a ser distribuídas, preferencialmente, pelas 
bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas”. 
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Para requerer o Incentivo à Leitura é necessário, segundo informação 

disponibilizada online pelo GMCS, apresentar um processo de 

candidatura acompanhado dos documentos referidos no Despacho n.º 9381/2007, de 

19 de Abril: 

 Requerimento de candidatura; 

 Declaração comprovativa da regularização da situação fiscal dos 

candidatos e perante a segurança social, que podem ser dispensadas caso os 

candidatos exerçam a faculdade prevista no Decreto-lei n.º 114/2007, de 19 de 

Abril; 

 Um exemplar da publicação contendo impresso o estatuto editorial 

previsto no artigo 17.º da Lei de Imprensa; 

 Um exemplar da última edição de cada um dos últimos 12 meses 

anteriores à data de apresentação do requerimento de candidatura; 

 Declaração mencionando a(s) localidade(s) onde a publicação é posta à 

venda e o(s) distrito(s) e país(es) para o(s) qual(is) é remetida por assinatura; 

 Comprovativo em como possui contabilidade organizada (exemplo: 

cópia do IRC, certificado autenticado do TOC ou ROC, etc.); 

 Cópia actualizada da carteira profissional do(s) jornalista(s) emitida pela 

Comissão da Carteira Profissional de Jornalista; 

 Cópia da folha de remunerações relativa ao último mês entregue no 

centro regional de segurança social que comprove inequivocamente a situação 

laboral dos jornalistas e outros profissionais; 

 Cópia dos contratos de trabalho dos jornalistas e outros profissionais 

indicados pela entidade candidata; 

 Pacto social actualizado; 

 Declaração de técnico oficial de contas que certifique a tiragem média 

mínima considerada para efeitos da candidatura ao incentivo à leitura, nos 

termos do n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 98/2007, de 2 de Abril; 

 Deliberação sobre a classificação da publicação nos termos da Lei de 

Imprensa [emitida pela ex-AACS (Alta Autoridade para a Comunicação 

Social)  ou pela actual ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social)]; 
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 Tratando-se de cooperativas, credencial emitida pelo INSCOOP (Instituto 

António Sérgio do Sector Cooperativo); 

 Cópia da tabela de preços de assinatura, nos termos do disposto no n.º 

4 do artigo 7.º do Decreto-lei n.º 98/2007, de 2 de Abril (Portaria n.º 586/2005, 

de 7 de Julho). 

A disposição legal que permitia a oferta de jornais desaparece com o Decreto-lei 

n.º 98/2007, de 2 de Abril. É criado o Portal da Imprensa Regional 

(www.imprensaregional.pt)30, cujo regulamento está previsto no Despacho n.º 

18494/2009, de 4 de Agosto. O alojamento é gratuito, sendo a adesão efectuada 

através de um formulário disponibilizado pelo GMCS, a quem compete verificar se 

publicações candidatas preenchem os requisitos para o acesso a esta plataforma.  

A comparticipação da expedição destina-se apenas a assinaturas válidas, sendo 

fixado um “período de tempo equivalente a três quartos daquele a que respeita a 

assinatura, até um máximo de nove meses” para a renovação da assinatura que 

expirou. As associações de pessoas com deficiência são equiparadas a assinantes. As 

publicações são obrigadas a cumprir “preços mínimos de assinatura, a fixar por 

portaria do membro do Governo responsável pela área da comunicação social”. A 

legislação obriga as entidades das publicações a “garantir os melhores preços de 

mercado para os encargos de expedição a assumir pelo Estado”. A utilização do apoio 

passa a ser considerada abusiva quando a entidade proprietária, “sem motivo 

fundamentado que o justifique, acumular dívidas superiores a três meses de expedição 

junto do operador postal”. 

O Decreto-lei prevê contra-ordenações leves, graves e muito graves, que 

implicam coimas de 500 euros a 40.000 euros, sendo que o valor vai subindo 

consoante, por exemplo, no primeiro patamar, se trate da falta de informação ao 

GMCS de alterações relacionadas com o cumprimento de acesso ou, nos casos com 

maior gravidade, haja o envio de publicações a título gratuito. A prática de contra-

ordenação muito grave pode ainda dar lugar à sanção acessória de privação do direito 

ao incentivo por um período não superior a dois anos e a prática de duas contra-

ordenações graves no prazo de três anos pode dar lugar à suspensão do incentivo até 

um período de dois anos. A fiscalização compete ao GMCS, sendo que 10% do 
                                                           
30

 Provisoriamente em http://www.imprensaregional.com.pt/ 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

126 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

orçamento deste incentivo são destinados à “fiscalização, incluindo estudos e 

pareceres”. 

No tocante aos apoios directos, mantêm-se o Incentivo à Consolidação e ao 

Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local, Incentivo à 

Investigação e à Edição de Obras sobre Comunicação Social e os Incentivos Específicos. 

O Decreto-lei n.º 35/2009, de 9 de Fevereiro, introduziu alterações de simplificação 

administrativa no Decreto-lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro, mas o essencial dos apoios 

previstos nesse desse diploma manteve-se. 

Desta análise diacrónica dos diplomas legais destaca-se o facto de, para além de 

contemplar as publicações de informação geral, o incentivo também se dirigir às 

publicações de informação especializada, um aspecto menos divulgado deste apoio. 

Importa, por isso, olhar de forma mais detalhada para o dinheiro público que tem sido 

canalizado ao longo dos anos para a este incentivo e para o número de publicações 

beneficiárias do apoio. 
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Quadro 37: Evolução do “porte pago” / incentivo à leitura (1997-2010) 

  

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

Montantes globais 

TOTAIS do apoio 
13.814.739,85 14.546.040,94 16.575.658,85 16.154.808,34 13.833.659,48 13.660.206,14 13.209.696,97 12.806.763,69 11.723.137,51 11.677.570,92 7.602.717,81 5.649.470,65 4.029.179,94 3.554.288,00 

Média mensal 1.151.228,32 1.212.170,08 1.381.304,90 1.346.234,03 1.152.804,96 1.138.350,51 1.100.808,08 1.067.230,31 976.928,13 973.130,91 633.559,82 470.789,22 335.765,00 296.190,67 

Variação em %  

face ao ano anterior 
 5,3% 14,0% -2,5% -14,4% -1,3% -3,3% -3,1% -8,5% -0,4% -34,9% -25,7% -28,7% -11,8% 

               

Nº de publicações 

apoiadas 
634 644 668 717 554 570 518 537 532 434 343 274 229 233 

Variação em % 

 face ao ano 

anterior 

 1,6% 3,7% 7,3% -22,7% 2,9% -9,1% 3,7% -0,9% -18,4% -21,0% -20,1% -16,4% 1,7% 

Fonte: GMCS 
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Gráfico 9a: Evolução dos valores do “porte pago” / incentivo à leitura,  

1997 – 2010 (euros) 

Fonte: GMCS 

 

Gráfico 9b: Evolução do número de publicações beneficiárias de “porte pago” / incentivo à 

leitura, 1997 – 2010  

Fonte: GMCS 

 

A análise dos apoios atribuídos mostra um aumento do número de publicações 

beneficiárias e do volume financeiro alocado para o porte pago até 2000. A partir daí 

inicia-se um ciclo de redução dos valores gastos pelo erário público na 

comparticipação postal, sendo a diminuição mais expressiva em termos percentuais a 

partir de 2007. Esta diminuição corresponde também a uma redução do número de 

publicações que contam com este incentivo. 
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Quadro 38: Apoios por destino das publicações (nacional / internacional) 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Montantes do apoio  

por destino 

Nacional 6.383.838,79 4.762.138,69 4.099.640,56 2.453.989,73 2.163.399,50 

em % do total 54,7% 62,6% 72,6% 60,9% 60,9% 

   

Internacional 5.293.732,14 2.840.579,12 1.549.830,09 1.575.190,21 1.390.888,50 

em % do total 45,3% 37,4% 27,4% 39,1% 39,1% 

    

TOTAL 11.677.570,93 7.602.717,81 5.649.470,65 4.029.179,94 3.554.288,00 

Fonte: GMCS 

 

 

Gráfico 10: Apoios por destino das publicações (nacional / internacional) 

Fonte: GMCS 

 

Os dados mostram uma tendência inversa entre as publicações que têm como 

destino o território nacional e internacional: de 2006 a 2008 há um aumento dos 

gastos com a circulação nacional e uma diminuição do dinheiro despendido com a 

circulação internacional. Em 2009 houve uma redução dos gastos com a circulação 

nacional, mas um aumento com o internacional. As percentagens registadas em 2009 e 
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2010 relativamente aos envios nacionais são iguais: 60,9% para o nacional e 39,1% 

para o internacional. 

 

Quadro 39: Montantes de apoio por meio de distribuição (CTT/operadoras privadas) 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Montantes do apoio  

por meio de distribuição postal  

Via CTT 10.698.458,58 6.237.426,50 3.826.110,32 2.496.610,67 2.088.170,36 

em % do total 91,6% 82,0% 67,7% 62,0% 58,8% 

  

Via operadores privados 979.112,35 1.365.291,31 1.823.360,33 1.532.569,27 1.466.117,64 

em % do total 8,4% 18,0% 32,3% 38,0% 41,2% 

  

TOTAL 11.677.570,93 7.602.717,81 5.649.470,65 4.029.179,94 3.554.288,00 

Fonte: GMCS 

 

Gráfico 11: Montantes de apoio por meio de distribuição (CTT / operadores privados) 

Fonte: GMCS 

 

A evolução mostra que os CTT têm vindo a perder mercado para os operadores 

privados, passando de uma situação de monopólio para uma situação em que o 
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dinheiro gasto com os envios ao abrigo do incentivo à leitura está quase dividido a 

meio. 

 

Quadro 40: Repartição das publicações apoiadas por escalões de valores 

  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

0-7.500€ 200 45% 256 60% 144 52% 180 68% 

7.501€-15.000€ 81 18% 65 15% 56 20% 36 14% 

15.001€-22.500€ 42 9% 31 7% 30 11% 20 8% 

22.501€-30.000€ 30 7% 18 4% 13 5% 11 4% 

30.001€-37.500€ 27 6% 17 4% 8 3% 5 2% 

37.501€-45.000€ 12 3% 4 1% 8 3% 5 2% 

45.001€-52.500€ 9 2% 6 1% 5 2% 1 0% 

52.501€-60.000€ 4 1% 6 1% 5 2% 1 0% 

60.001€ > 38 9% 21 5% 7 3% 4 2% 

Total 443 100% 424 100% 276 100% 263 100% 

Fonte: GMCS 

NOTA: Os valores totais / ano não coincidem exactamente com os valores oficiais disponíveis no “site” do GMCS, embora este 

quadro tenha sido igualmente elaborado a partir de dados parcelares disponibilizados pelo mesmo Gabinete. 
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Gráfico 12: Repartição das publicações apoiadas por escalões de valores 

Fonte: GMCS 

 

A análise das publicações beneficiárias deste apoio revela uma concentração nos 

escalões mais baixos, o que significa que há muitas publicações apoiadas com pouco 

dinheiro. Nos escalões mais altos há poucas publicações. Em 2009, os dois primeiros 

escalões (até 15 mil euros) concentravam 82% dos títulos apoiados. No último escalão 

estavam apenas 2% dos títulos (4 publicações). 
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Quadro 41: Os “mais” e os “menos” dos apoios recebidos (2006) 

2006  

As cinco publicações com maior apoio… (valores/ano) OBS. 

  

Emigrante - Mundo Português (o) 547.511,34 Semanal 

Jornal do Fundão 362.322,04 Semanal 

Mirante - Semanário Regional (o) 273.693,47 Semanal 

Diário de Coimbra 254.670,94 Diário 

Beiras (as) 252.959,77 Diário 

  

… e as cinco com menor montante 

  

Prime Negócios 120,59 Mensal 

Brisas do Sul 95,55 Mensal 

Jornal de Sobrosa 84,87 Mensal 

Louletano (o) 49,81 Semanal 

Raia 31,82 Mensal 

  

Número de publicações com apoio acima de 30 mil € / ano  90 

Número de publicações com apoio abaixo de 5 mil € / ano  149  

Fonte: GMCS 
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Quadro 42: Os “mais” e os “menos” dos apoios recebidos (2007) 

2007  

As cinco publicações com maior apoio… (valores/ano)  OBS. 

   

Jornal do Fundão 252.568,53 Semanal 

Beiras (as) 211.501,16 Diário 

Diário de Coimbra 206.684,70 Diário 

Mirante - Semanário Regional (o) 195.835,23 Semanal 

Primeiro de Janeiro (o) 182.264,35 Diário 

   

… e as cinco com menor montante  

   

Noticias de Sousel 98,72 Mensal 

Terra Ruiva 93,40 Mensal 

Arrifanense (o) 93,06 Quinzenal 

Jornal de S. João de Ver 52,07 Mensal 

Voz de Loulé 0,59 Quinzenal 

   

Número de publicações com apoio acima de 30 mil € / ano  54  

Número de publicações com apoio abaixo de 5 mil € / ano  219  

Fonte: GMCS 
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Quadro 43: Os “mais” e os “menos” dos apoios recebidos (2008) 

2008  

As cinco publicações com maior apoio… (valores/ano)  OBS. 

   

Beiras (as) 164.799,70 Diário 

Mirante - semanário Regional (o) 155.674,84 Semanal 

Diário de Coimbra 124.643,42 Diário 

Gaiato (o) 110.477,45 Quinzenal 

Jornal do Fundão 96.395,80 Semanal 

   

… e as cinco com menor montante  

   

Cadernos de Direito Privado 339,38 Trimestral 

Jornal de Oliveira 264,57 Mensal 

Engenharia Química 230,39 Trimestral 

Caima Jornal 204,36 Mensal 

Fiesta 28,04 Mensal 

   

Número de publicações com apoio acima de 30 mil € / ano  33 

Número de publicações com apoio abaixo de 5 mil € / ano  109  

Fonte: GMCS 
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Quadro 44: Os “mais” e os “menos” dos apoios recebidos (2009) 

2009  

As cinco publicações com maior apoio… (valores/ano) OBS. 

 

Beiras (as) 128.010,18 Diário 

Mirante - Semanário Regional (o) 103.719,34 Semanal 

Gaiato (o) 86.341,45 Quinzenal 

Diário de Coimbra 76.889,20 Diário 

Diário do Minho 56.487,39 Diário 

   

… e as cinco com menor montante  

   

Ecos da Ria 156,18 Mensal 

Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo 149,75 Mensal 

Jornal de Oliveira 112,53 Mensal 

Jornal de Ovar 111,99 Semanal 

Repórter do Marão 95,74 Mensal 

      

Número de publicações com apoios acima de 30 mil € / ano  16  

Número de publicações com apoios abaixo de 5 mil € / ano  134  

Fonte: GMCS 

 

 

4.2.2.Avaliação dos Apoios 

Esta diminuição das verbas canalizadas para o apoio à expedição postal, 

demonstrada nos quadros precedentes, tem sido acompanha por flutuações no 

dinheiro do erário público gasto com os apoios directos também contemplados no 

sistema português de apoio aos órgãos de informação locais e regionais. 
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Gráfico 13: Evolução desagregada dos subsídios directos e indirectos   

Fonte: Carvalho et alia, 2010: 214 

 

O Estudo de impacto dos incentivos directos concedidos pelo Estado aos órgãos 

de comunicação social regional e local refere que, apesar de assentarem em lógicas de 

funcionamento diferentes, os incentivos directos e indirectos “podem ter impactos 

cumulativos na actividade das empresas que deles beneficiam” (Carvalho et alia, 2010: 

204). No caso nacional, segundo o mesmo trabalho, o apoio indirecto – materializado, 

essencialmente, no porte pago – continua a representar a mais generosa fatia do 

orçamento dos subsídios estatais para o sector (Carvalho et alia, 2010:32). “O 

incentivo do porte pago representou, entre 1991 e 2004, uma percentagem superior a 

90 por cento das verbas totais relativas aos incentivos estatais à comunicação social, 

nomeadamente a de âmbito regional” (Carvalho et alia, 2010: 69). 

Para a equipa coordenada por Arons de Carvalho, Paulo Faustino e Maximiano 

Martins, faz todo o sentido avaliar o impacto dos subsídios indirectos em articulação 

com a “evolução da circulação” na vertente de assinatura (Carvalho et alia, 2010: 206). 

No referido estudo, apontam para que a diminuição de apoios se traduziu numa 

redução significativa das assinaturas e, por sua vez, da circulação (Carvalho et alia, 

2010: 208). Este impacto negativo pode ser, ainda, ser verificado na área das ofertas 
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(Carvalho et alia, 2010: 208). Posto isto, afirmam que “uma redução do porte pago 

tende a afectar negativamente a circulação dos jornais” (Carvalho et alia, 2010:211). 

Contudo, defendem que, contrariamente ao registado no período de comparticipação 

estatal a 100%, existe, actualmente, um número significativo de empresas jornalísticas, 

detentoras de publicações de âmbito regional e local, que não se candidatam ao apoio 

(Carvalho et alia, 2010: 69). 

Olhando para os apoios, os responsáveis pelo estudo consideram que, embora 

podendo haver algum tipo de desadequação, os incentivos estatais foram 

instrumentos importantes e determinantes para a sobrevivência, desenvolvimento e 

evolução jornalística e obtenção de diferencial competitivo de muitas empresas, no 

mercado da informação (Carvalho et alia, 2010: 265). Não obstante esta observação, 

“é necessário reconhecer que as políticas públicas *…+ não foram suficientemente 

eficazes *…+ para fazer emergir um modelo económico viável, única garantia real de 

pluralismo dos media em Portugal, suficientemente aberto aos novos factores de 

competitividade e incentivador da inovação do produto jornalístico” (Carvalho et alia, 

2010: 265). 

O estudo alerta, ainda, para uma “cristalização” da rotina da dependência dos 

subsídios, fruto de uma situação de acomodação relativamente à dependência de “um 

regime de intervenção pouco incentivador da mudança” (Carvalho et alia, 2010:265). 

Nesta perspectiva, a realidade do regime intervencionista, em Portugal, traduziu-se 

num modelo de passividade, distanciando-se de uma dinâmica mercadológica, propícia 

ao desenvolvimento estratégico e à evolução dos produtos jornalísticos (Carvalho et 

alia, 2010:266). A realidade é que, como o passar dos anos, chegou-se à conclusão de 

que a ajuda económica não é o suficiente nem o mais adequado para resolver 

problemas económicos, que são problemas de estrutura empresarial e dinamização do 

negócio (Carvalho et alia, 2010: 270). 

Tendo-se constituído como motor importante no fomento e emergência de 

diversidade jornalística regional e local, os apoios directos e indirectos projectam-se, 

segundo o mesmo estudo, essencialmente, na maioria dos casos, numa melhoria da 

qualidade do produto jornalístico a três níveis: modernização do design e grafismo, 

diversificação dos conteúdos e ampliação das plataformas de acesso (Carvalho et alia, 

2010: 271).  
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Numa perspectiva de sustentabilidade a médio/longo prazo, estes apoios não 

conseguiram potenciar resultados líquidos expectáveis ou positivamente expressivos 

(Carvalho et alia, 2010:272). Segundo esta análise, são as empresas mais competitivas 

que estão em melhores condições para concorrer aos apoios”, uma vez que estas 

organizações conseguem compilar uma série de características estratégicas e 

administrativas capazes de criar um bom projecto de candidatura, assim como de 

reunir os critérios, ao nível do investimento e dos recursos humanos (Carvalho et alia, 

2010:272-273). 

De facto, colocando numa balança as vantagens e desvantagens dos apoios 

estatais, há um claro prejuízo, no domínio da concorrência, relativo a dois pontos: a 

fragilização das empresas pelo excesso de concorrência e o reforço da capacidade 

competitiva dos que já estão a ser mais capazes, distanciando-os dos seus 

concorrentes (Carvalho et alia, 2010:274). 

Para os autores do estudo sobre os apoios directos, importa, no que respeita a 

uma imprensa local fragilizada pela diminuição das comparticipações, assinaturas e 

circulação, saber criar “apoios que estimulem a implementação de práticas que 

potenciem a venda do produto jornalístico nos quiosques e em outros locais 

associados ao conceito de venda em banca” (Carvalho et alia, 2010:277). Na sua 

opinião, é de extrema importância continuar a apostar num modelo de ajuda voltado 

para o crescimento e estabilidade de receitas (provenientes, por exemplo, das 

assinaturas), apesar de redireccionar este apoio para uma lógica de co-

responsabilização dos custos, “recomendando-se uma comparticipação de 50%, com 

majorações – ou descriminação positiva – para os meios de comunicação social 

sedeados no interior” (Carvalho et alia, 2010:277). 

Na busca de impactos mais positivos e, acima de tudo, frutíferos, os sistemas de 

apoio têm que procurar alinhar numa lógica de concepção voltada, não apenas para o 

suporte operacional, mas, e acima de tudo, voltada para uma melhoria das práticas de 

gestão, reestruturação de custos de financiamento e estratégias de mercado. Esta 

necessidade brota da observação de que se “os apoios forem utilizados apenas para 

pagar custos de funcionamento e cobrir perdas, em última análise, os incentivos 

poderão conduzir a uma contínua dependência de recursos da ajuda estatal” (Carvalho 

et alia, 2010: 278). 
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Ainda neste pensamento voltado para uma reestruturação envolvente de uma 

estratégia de mercado adequada, o trabalho sobre os subsídios directos refere que os 

sistemas de apoio do Estado carecem de uma perspectiva multimédia (e menos 

“monomédia”), contemplando, num mesmo pacote, vários suportes mediáticos, se 

bem que acrescenta, ainda, que uma aplicação inteligente dos apoios poderá potenciar 

o ajustamento da imprensa tradicional com este ambiente multimédia (Carvalho et 

alia, 2010: 279). Contudo, é de realçar que, não obstante qualquer questionamento da 

eficácia dos incentivos, “eles contribuíram para a existência de uma maior diversidade 

de vozes e deste forma para diminuírem – e diluírem – possíveis impactos negativos 

resultantes dos processos de concentração dos principais grupos de media” (Carvalho 

et alia, 2010: 281). 

Em seguimento do trabalho desenvolvido, a equipa coordenada por Arons de 

Carvalho, Paulo Faustino e Maximiano Martins sugere que, para sejam concebidos 

projectos de futuras políticas intervencionistas adequadas, os regimes de apoio devem 

considerar os seguintes domínios de intervenção: ajudas à manutenção do pluralismo; 

ajudas à distribuição do produto; ajudas à reestruturação organizacional; ajudas à 

digitalização, inovação e desenvolvimentos; ajudas à qualificação de empresas e 

competências profissionais e ajudas à cooperação empresarial e associativismo 

(Carvalho et alia, 2010: 283). É, ainda, de salientar a importância de potenciar e apoiar 

iniciativas que visem a formação das associações profissionais, tentando, através da 

introdução do conhecimento ao nível da gestão empresária e do marketing, minorar as 

carências de competências internas (Carvalho et alia, 2010: 284). 

O estudo assume, assim, a necessidade de reorientar as prioridades da 

intervenção estatal, voltando-se, agora, na direcção de uma política proactiva no 

domínio dos custos, adoptando, possivelmente, um sistema plurianual ou incentivando 

as empresas a candidaturas relativas a outros sistemas de incentivos, como o QREN 

(Carvalho et alia, 2010:284-285). 

Uma outra necessidade prende-se com a importância de um maior contributo 

das associações representativas das empresas do sector, atribuindo-lhes, por sua vez, 

maiores responsabilidades na gestão e distribuição das verbas consagradas aos media 

locais (Carvalho et alia, 2010: 286). “É aconselhável a manutenção de apoios próprios 

na medida do possível face aos constrangimentos actuais e futuros das finanças 
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públicas”, não esquecendo a necessidade de o complementar com os apoios gerais ao 

desenvolvimento empresarial (Carvalho et alia, 2010: 288). 

 

Em suma, a análise da legislação mostra a preocupação que os diferentes 

governos têm dedicado à imprensa, nomeadamente aos órgãos de âmbito local e 

regional. Os preâmbulos sublinham a importância deste tipo de publicações para as 

regiões onde estão inseridos e para a manutenção da ligação à terra de origem 

daqueles que se encontram mais distantes.  

Os diplomas legais retratam um sector com problemas de desenvolvimento, que 

precisa do apoio do erário público para superar as crises e vencer os desafios 

colocados pelo progresso tecnológico. Os caminhos para alcançar estas metas variam, 

uma vez que a rotação dos partidos no poder tem implicado a produção de nova 

legislação para o sector ou o aperfeiçoamento de diplomas já existentes.  

Na etapa mais recente da história deste incentivo, a tónica tem sido colocada na 

necessidade de profissionalização e tem havido a diminuição progressiva da 

percentagem dos custos da expedição postal que são pagos pelo erário público. Isso 

tem-se traduzido na diminuição do número de publicações apoiadas e das verbas 

canalizadas para este incentivo. 
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5. Avaliação 

 

A avaliação desta medida política é um trabalho complexo, uma vez que se trata 

de uma política pública com um longo historial, envolvendo vários actores e com 

diferentes repercussões. Importa, por isso, analisar o incentivo à leitura na sua 

globalidade. Como já foi referido, o modelo de avaliação desenvolvido inclui as 

designadas ‘Dimensões da Avaliação’, que compreendem os tempos diversos do 

decurso político (definição/enunciação, execução/implementação e resultados). Para 

cada um destes tempos do processo político, foram identificados os ‘Factores críticos’, 

no âmbito dos quais há um conjunto de questões-chave às quais importa responder 

num processo de avaliação desta natureza. 

 

5.1.Definição das Políticas de Incentivo 
 

Num primeiro momento importa analisar a formulação legal deste incentivo, 

uma vez que é ela que vai determinar o seu modelo de funcionamento e os seus 

beneficiários. Neste âmbito, a análise centra-se nos requisitos legais, tendo por 

referência sobretudo o Decreto-Lei n.º 98/2007, embora sem esquecer que esta 

legislação resulta de um processo histórico, como é salientado pelos diferentes 

agentes ligados a esta matéria. 

 

5.1.1.Clareza e Coerência na Definição  

A designação de incentivo à leitura foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 98/2007, de 

2 de Abril, mas é iniludível que este apoio é uma continuidade do anteriormente 

designado porte pago. Este diploma estabelece “um novo regime de incentivo à leitura 

e ao acesso à informação, directamente dirigido aos potenciais consumidores de 

publicações periódicas de informação geral de âmbito regional”. Contudo, o modelo 

continua a consistir “na comparticipação pelo Estado dos custos de expedição de 

publicações periódicas suportados pelos assinantes residentes no território nacional 

ou em território estrangeiro, mediante o seu pagamento aos operadores postais, em 

regime de avença”. Apesar da tónica colocada no preâmbulo que “o incentivo 

privilegia inequivocamente o apoio aos leitores e não às empresas”, os critérios de 
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acesso a este apoio continuam centrados nas empresas. A novidade deste diploma é a 

instituição do Portal da Imprensa Regional. 

No capítulo relativo ao enquadramento jurídico da actividade da imprensa local e 

regional, inserido na publicação da ERC sobre este sector, é referido que, “se a 

mudança de paradigma faria supor, porventura, que os critérios de atribuição 

passariam a atender antes a condições a reunir pelos beneficiários – os leitores – na 

realidade mantiveram-se critérios gizados em função das características da publicação” 

(ERC, 2010: 133). 

Ao estabelecer estes requisitos, “o Estado acaba por influenciar decisivamente a 

selecção das publicações susceptíveis de virem a ser contempladas com a escolha do 

leitor”, o que significa que “o Estado não intervém de forma neutra no apoio que 

manifesta à leitura de publicações periódicas, já que limita as opções do beneficiário 

(sempre o leitor) ” (ERC, 2010: 133). 

O texto questiona “a natureza” dos requisitos para a atribuição do incentivos, 

pois, “sendo o leitor o destinatário do incentivo, os critérios escolhidos pelo legislador, 

embora objectivos, acabam por penalizar a escolha do leitor por razões que dizem 

apenas respeito à publicação. E essas razões nada têm a ver com a qualidade 

intrínseca e interesse que o leitor atribui à publicação”. “Esta questão é 

particularmente sensível no caso da imprensa regional quando sabemos que a escolha 

do leitor é feita em função da proximidade da publicação em relação à sua localidade 

ou região, tendo o aspecto afectivo um papel decisivo na mesma escolha”, adverte 

(ERC, 2010: 133).  

Nesta perspectiva, a opção legislativa é “arriscada, com potencial prejuízo para a 

promoção de uma sã concorrência”, uma vez que este é “um incentivo à leitura de 

publicações periódicas, mas não de todas elas, uma vez que o Estado tratou de 

distingui-las. Essa distinção é feita num universo de publicações periódicas de 

informação geral e de âmbito regional que, perante a Lei de Imprensa, se reúnem na 

mesma tipologia classificativa” (ERC, 2010: 133). 

O Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (API), João Palmeiro refere 

que “o porte pago nunca teve como objectivo o incentivo à leitura. Teve sempre como 

objectivo ser um apoio às empresas, para que as empresas pudessem continuar a 

praticar preços baixos na venda de um produto que era a assinatura” (Palmeiro, 
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entrevista: 28 de Fevereiro de 201131). João Palmeiro considera que o apoio que se 

chama ‘incentivo à leitura’ “matou” a única parte do porte pago que se destinava ao 

incentivo à leitura, que era a possibilidade do envio de uma percentagem da cada 

edição para locais de leitura colectiva que não eram assinantes, tais como escolas, 

bibliotecas, hospitais, prisões e outros sítios públicos onde as publicações eram 

disponibilizadas de forma gratuita, para que as pessoas de diferentes faixas etárias e 

origens sociais as pudessem ler e a trocar impressões sobre o que leram. 

João Palmeiro introduz a ideia de que uma forma de facilitar o controlo da 

distribuição poderia ser a criação de um código de barras anexo ao código postal, 

criando uma espécie de morada virtual para os jornais com este apoio. Admite que, há 

10 anos, esta seria uma modalidade difícil de implementar, mas, actualmente, o código 

de barras é uma realidade mais comum no quotidiano comercial e social. ”Hoje, a 

tecnologia permite-nos tratar bem dos cidadãos” e, se há a necessidade, não se deve, 

por uma questão de suspeição, privá-los do acesso à cultura. Grande parte dos 

cidadãos não vai ler o jornal no telemóvel ou no computador”, adverte. 

O fim da possibilidade de envio para não assinantes ao abrigo do incentivo à 

leitura criou, segundo o Presidente da API, um problema: perante o corte dos jornais 

gratuitos, as escolas até pretendiam criar uma assinatura, mesmo com recursos 

financeiros limitados. Contudo, nos casos em que havia mais do que uma publicação 

na localidade, não conseguiram escolher um jornal, uma vez que isso seria perigoso 

para a dimensão do pluralismo informativo que é absolutamente fundamental para a 

educação dos mais novos. 

Este líder associativo argumenta que, para além de agora ter retirado os jornais 

dos sítios para onde estes eram enviados gratuitamente, o porte pago fez o contrário 

do que deveria fazer um incentivo à leitura, uma vez que beneficiou e manteve os 

assinantes já conquistados, que são uma fatia da população eminentemente 

envelhecida. Em seu entender, de uma maneira geral, não foi potenciada a renovação 

dos assinantes. João Palmeiro diz que uma das vitórias da API foi ter conseguido, em 

                                                           
31

 As entrevistas presenciais a João Palmeiro realizaram-se a 8 de Setembro de 2009, 2 de Fevereiro de 

2011 e 28 de Fevereiro de 2011, em Lisboa. As referências posteriores às declarações de João Palmeiro 

têm como fonte estas entrevistas. 
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negociação com os CTT, lançar um programa que visa atrair novos assinantes, vertido 

na cláusula 5.ª do acordo com os CTT. 

O responsável pelo Correio Editorial da Direcção de Marketing dos CTT, Ricardo 

Castanho explica que, no âmbito das negociações com a API e o Estado sobre os 

tarifários para o envio de publicações, há uma cláusula que é “uma espécie de um 

incentivo que o Correio dá aos jornais, tenham eles a comparticipação do porte pago 

ou não, que queiram captar ou angariar novos assinantes ou renovar assinaturas 

antigas” (Castanho, entrevista: 17 de Novembro de 201032). “O Correio comparticipa 

com 70 por cento da tarifa e o editor só paga 30, para o serviço nacional. Para o 

internacional, o Correio comparticipa com 75 por cento e o editor com 25 por cento. 

As publicações têm direito a 20 por cento dos envios que fizeram no ano anterior e até 

um máximo de 40 mil envios por título por ano”, diz Ricardo Castanho, assegurando 

que a adesão a este programa “tem aumentado ao longo dos anos”. 

Questionado sobre se a designação da lei é coerente com aquilo que o articulado 

legislativo prevê, o Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC), 

Padre António Salvador dos Santos responde que o ‘incentivo à leitura’ é “a 

nomenclatura prevista pela Comissão Europeia” (Santos, entrevista: 4 de Outubro de 

201033). O Padre António Salvador dos Santos refere que “do ponto de vista da lei 

estão claramente definidos e hierarquizados os objectivos a atingir, mas “há lacunas” 

em relação às necessidades dos editores. Este dirigente sublinha que a imprensa 

regional não pode fomentar a dinamização das comunidades envolventes no que diz 

respeito ao incentivo à leitura, porque o Decreto-Lei n.º 98/2007 “proíbe ofertas em 

campanhas” e não permite a disponibilização das publicações em “redes de leitura”. 

Para o Vice-Presidente da União Portuguesa de Imprensa Regional (UNIR) Paulo 

Jorge Sousa a “legislação é clara, embora o objectivo não seja eficaz”, sendo que da 

passagem de porte pago a incentivo à leitura “apenas muda o nome” (Sousa, 

entrevista: 28 de Outubro de 201034). Em seu entender, não tem havido coerência 

                                                           
32

 A entrevista presencial realizou-se a 17 de Novembro de 2010, em Lisboa. As referências posteriores 

às declarações de Ricardo Castanho têm como fonte esta entrevista. 
33

 A entrevista foi feita via e-mail, com recepção das respostas a 4 de Outubro de 2010. As referências 

posteriores às declarações do Padre António Salvador dos Santos têm como fonte esta entrevista. 
34

 A entrevista foi feita via e-mail, com recepção das respostas a 28 de Outubro de 2010. As referências 

posteriores às declarações de Paulo Jorge Sousa têm como fonte esta entrevista. 
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entre as políticas para este sector seguidas pelos diferentes Governos. “Se tem havido 

é pela negativa, e não de apoio e incentivo ao desenvolvimento da imprensa regional. 

Pelos erros e abusos de uns, têm sido penalizados os que sempre honram a profissão e 

o meio”, afirma  

O Padre Tony Neves, da Missão Press – Associação de Imprensa Missionária 

Portuguesa, afirma que, “com realismo, há que ligar” o porte pago ao incentivo à 

leitura: “Nós podemos produzir excelentes publicações, mas, se não temos dinheiro 

para as fazer chegar às pessoas, elas nunca as lerão. Por isso, quer o porte pago quer 

outros apoios constituem, mais directa ou mais indirectamente, um apoio à leitura em 

Português” (Neves, entrevista: 14 de Dezembro de 201035). Este responsável diz que 

“foi uma decisão desastrosa” o fim da possibilidade de envio das publicações para 

instituições, na medida em que “muita gente beneficiava do efeito multiplicador de 

leitores que constituía a sua colocação em espaços de acesso plural”. “Nunca 

percebemos porque é que não nos permitiram continuar a enviar gratuitamente 

jornais e revistas para estes espaços referidos [bibliotecas, escolas, associações], bem 

como para prisões e alguns centros sociais”, afirma. 

José Ribeiro Cardoso, da Associação Portuguesa de Imprensa Regional (APIR), 

considera que o nome é adequado ao apoio, porque a “génese do porte pago é o 

incentivo à leitura”, porque a imprensa local e regional “tem alma” e fala de pessoas e 

lugares que não interessam aos meios de comunicação nacional (Cardoso, entrevista: 

27 de Outubro de 201036). Para o presidente da Assembleia-Geral desta associação, 

com o fim do porte pago, “mataram o incentivo à leitura”. Pelo conhecimento que tem 

da realidade deste sector, que se mantém em grande parte devido ao amor que os 

donos têm pelos títulos, este responsável diz que há uma parte que ainda continua a 

mandar para as bibliotecas e para as escolas e até para outras instituições de 

solidariedade social mesmo que tenha de pagar do seu bolso o correio. José Miguel 

Piçarra, Presidente da Associação de Imprensa Diária (AID), diz que o incentivo à 

leitura “é indispensável para que o leitor não se desabitue de ler (Piçarra, entrevista: 

                                                           
35

 A entrevista foi feita via e-mail, com recepção das respostas a 14 de Dezembro de 2010. As 

referências posteriores às declarações do Padre Tony Neves têm como fonte esta entrevista. 
36

 A entrevista presencial realizou-se a 27 de Outubro de 2010, em Fafe. As referências posteriores às 

declarações de José Ribeiro Cardoso têm como fonte esta entrevista. 
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29 de Outubro de 201037).  

Confrontado com a nova designação da política, Lourenço Melo, Administrador 

da Açormédia, entidade proprietária do Açoriano Oriental, classifica-a de “patetice”, 

fruto da situação de desocupação dos que estão nos gabinetes e que as inventam para 

passar o tempo (Melo, entrevista: Dezembro de 201038).  

O Director do Barlavento, Hélder Nunes, sempre defendeu que o porte pago 

devia ser incentivo à leitura, apesar de nunca ter sido visto assim. Competia ao 

Governo perceber que os media distribuídos pelos CTT e presentes nas casas dos 

portugueses são um incentivo à leitura (Nunes, entrevista: Novembro de 201039). 

Para o Administrador do Diário do Sul, José Miguel Piçarra, o porte pago e 

incentivo à leitura são coisas distintas: o primeiro trata “dos correios e da distribuição, 

de como os jornais chegam, ou não, às casas, escolas, bibliotecas”; o segundo é 

“financiamento à assinatura do jornal”, um apoio não a quem produz o jornal, mas aos 

seus potenciais compradores (Piçarra, entrevista: Julho de 201040). Este responsável 

afirma: “Não me dêem o dinheiro, dêem-no aos leitores, às escolas; incentivem para 

que sejam compradas assinaturas”, como em França, Alemanha e Itália. 

A Directora do Jornal de Estarreja, Andreia Tavares, refere que o apoio à 

expedição postal “é um incentivo à leitura, se for entendido como um apoio ao jornal 

para o jornal não aumentar o valor das assinaturas. É o Governo que dá, através das 

empresas, um apoio às pessoas para elas continuarem a receber os jornais” (Tavares, 

entrevista: 4 de Outubro de 201041). 

                                                           
37

 A entrevista foi feita via e-mail, com recepção das respostas a 29 de Outubro de 2010. As referências 

posteriores às declarações de José Miguel Piçarra na qualidade de dirigente da AID têm como fonte esta 

entrevista. 
38

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Açoriano Oriental, em Ponta 

Delgada, na primeira semana de Dezembro de 2010. As referências posteriores às declarações de 

Lourenço Melo têm como fonte esta entrevista. 
39

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Barlavento, em Portimão, na 

terceira semana de Novembro de 2010. As referências posteriores às declarações de Hélder Nunes têm 

como fonte esta entrevista. 
40

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Diário do Sul, em Évora, na 

primeira quinzena de Julho de 2010. As referências posteriores às declarações de José Miguel Piçarra na 

qualidade de Administrador do Diário do Sul têm como fonte esta entrevista. 

 
41

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre O Jornal de Estarreja, em Estarreja, 

a 4 de Outubro de 2010. As referências posteriores às declarações de Andreia Tavares têm como fonte 

esta entrevista. 
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Para o Director do Mirante, Joaquim António Emídio o nome ‘incentivo à leitura’ 

é uma “farsa”. Joaquim António Emídio classifica-a como uma “brincadeira terceiro-

mundista” e diz que é uma decisão política que não tem em conta a noção de 

realidade e os interesses dos agentes económicos do sector (Emídio, entrevista: 

Setembro de 201042). Para este responsável, é uma política que obedece ao lóbi das 

empresas ligadas ao poder associativo e as associações do sector foram manipuladas e 

ludibriadas, não conseguindo representar, efectivamente, o sector. 

Os responsáveis pelo Região de Leira lamentam o fim da possibilidade de envio 

para escolas e outras instituições e os cortes na expedição para assinantes no 

estrangeiro, com a Directora-Executiva, Patrícia Duarte, a dizer que este apoio se 

transformou num “desincentivo” à leitura (Duarte, entrevista: 25 de Novembro de 

201043). Esta responsável considera que esta é uma “forma lenta de enfraquecer a 

imprensa regional”. “Eu acho que os governos – não é só este, também foram os 

anteriores – não têm bem a noção do impacto que a imprensa regional tem junto das 

pessoas e junto da comunidade. [...] Conhecem mal a realidade da imprensa regional, 

ou pelo menos a realidade de uma imprensa regional que já se desenvolveu, que já se 

profissionalizou”, declara. 

O Director do Repórter do Marão, Jorge Sousa considera que o apoio tem de se 

adaptar às novas realidades para poder funcionar como verdadeiro incentivo à leitura, 

nomeadamente através da ajuda a projectos de qualidade, que já distribuem em larga 

a escala, potenciando a sua expansão de alcance geográfico (Sousa, entrevista: 7 de 

Outubro de 201044).   

                                                           
42

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre O Mirante, em Santarém, na 

última semana de Setembro de 2010. As referências posteriores às declarações de Joaquim Emídio têm 

como fonte esta entrevista. 
43

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Região de Leiria, em Leiria, a 25 

de Novembro de 2010. As referências posteriores às declarações de Patrícia Duarte têm como fonte 

esta entrevista. 

 

 

 
44

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Repórter do Marão, em Marco 

de Canaveses, a 7 de Outubro de 2010. As referências posteriores às declarações de Jorge Sousa têm 

como fonte esta entrevista. 
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Em relação aos actores do campo político, o Director do Gabinete para os Meios 

de Comunicação Social (GMCS), Pedro Berhan, refere que a evolução registada ao 

longo dos anos “tem incidido basicamente sobre a percentagem de comparticipação 

do Estado nos custos dos portes de correio”, uma vez que relativamente ao resto do 

modelo não houve grandes alterações”.  

Pedro Berhan considera que a meta desta política é, na realidade, “uma soma de 

objectivos”, entre os quais, “desde logo, e nuclearmente, ser um incentivo à leitura, 

permitir que, através deste incentivo que o Estado dá, os cidadãos – no território 

nacional e estrangeiro – sejam incentivados a ter assinaturas”. Em seu entender, este 

apoio incentiva, de facto, a leitura.  

Do ponto de vista conceptual e filosófico, a antiga Directora do Instituto da 

Comunicação Social (ICS) afirma que foi importante que se desviasse o centro do 

interesse, das empresas, para os leitores. Para Teresa Ribeiro, a designação de 

“incentivo à leitura” é um conceito interessante, mas, por enquanto, é inexistente; 

nada mudou, na prática. Entende que a API está bem posicionada para ser o 

interlocutor com o Estado sobre o modo como está o sector e as suas necessidades. O 

sector tem imensas virtuosidades e as pessoas querem sentir-se inseridas nas suas 

comunidades, querem participar. 

O antigo Secretário de Estado Arons de Carvalho refere que “este apoio chama-

se hoje incentivo à leitura porque não é razoável chamar-lhe porte pago já que não é 

porte integralmente pago”, considerando que a “designação de incentivo à leitura é 

mais correcta, embora seja um incentivo que beneficia leitores e empresas”: “Por um 

lado, possibilita que o preço de venda ao público seja mais baixo, permite que a 

distribuição do jornal por via postal possa ser feita a um preço razoável, que incentive 

a leitura. A partir do momento em que o jornal tem mais leitores, devido a uma 

distribuição eficaz através da via postal, ele é obviamente favorecido, pois pode exibir 

perante os anunciantes um grupo de leitores que não poderia apresentar se não 

tivesse o incentivo à leitura”. 

Não obstante, admite que não houve uma mudança substancial de foco do porte 

pago para o incentivo à leitura: “Houve apenas uma diminuição da percentagem de 

comparticipação do Estado”. Em seu entender, deveria existir na lei “alguma abertura” 
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a excepções relacionadas com o envio de publicações para que a imprensa regional 

seja disponibilizada em “redes de leitura”.  

Já o antigo Secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte afirma que o facto de 

o Estado pagar uma parte da expedição postal é “sem dúvida” um incentivo à leitura, 

embora ao longo dos anos tenha sido o sector a beneficiar das ajudas. “O verdadeiro 

objectivo do porte pago era servir como instrumento de promoção da leitura em 

Portugal, mas o efeito foi o contrário. Muita gente não gostava de ouvir isto”, declara. 

O Comissário do Plano Nacional de Leitura, Fernando Pinto do Amaral, considera 

que a diferença na designação do apoio não é relevante (Amaral, entrevista: 19 de 

Outubro de 201045). Para Fernando Pinto do Amaral, o que importa é fazer com que o 

jornal realmente circule e seja lido, desenvolvendo mecanismos de fiscalização que 

minimizem as fraudes. Fernando Pinto do Amaral considera que é essencial que haja 

avaliação do que se põe em prática, de modo a perceber como funciona para 

identificar os aspectos onde se pode melhor. 

A Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, Teresa Calçada (entrevista: 19 

de Outubro de 201046), desvaloriza que os agentes ligados à promoção da leitura 

desconheçam o incentivo à leitura, defendendo que é o “porte pago, chamando-lhe 

outro nome”, pelo que é uma matéria que apenas faz parte do quotidiano dos jornais 

que querem esse apoio. “Essa benesse directa e indirectamente beneficia 

sobremaneira os jornais locais, pois é uma maneira de manterem as assinaturas, já 

que, se não for assim, não conseguem fazer face ao envio dos jornais. É uma coisa 

muito construída. Uma pessoa numa aldeia que recebe um jornal não está a ver se há 

ou não porte pago, ela quer é o jornal. Se lhe disserem que o jornal subiu porque 

deixou de haver incentivo à leitura aí talvez ela perceba. Isso é pensado do lado dos 

incentivos, que não é a posição do utilizador”, afirma. 

O professor universitário Carlos Camponez continua a referir-se a este incentivo 

como “apoio à imprensa” e não como incentivo à leitura (Camponez, entrevista: 12 de 
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 A entrevista presencial realizou-se a 19 de Outubro de 2010, em Lisboa. As referências posteriores às 

declarações de Fernando Pinto do Amaral têm como fonte esta entrevista. 
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 A entrevista presencial realizou-se a 17 de Novembro de 2010, em Lisboa, completando uma 

entrevista feita a 9 de Setembro de 2009. As referências posteriores às declarações de Teresa Calçada 

têm como base estas entrevistas. 
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Novembro de 201047). Para este académico, deve-se “pensar verdadeiramente num 

mecanismo de apoio à imprensa que não tem tanta capacidade de se afirmar no 

mercado, mas que desempenha uma função social importante no panorama de uma 

comunicação plural e diversificada”. “Os apoios do Estado podem passar pelo apoio à 

distribuição, mas deixemos de falar de porte pago para já e repensar o problema de 

uma forma mais lata, no sentido de um apoio ao pluralismo e diversidade nos media”, 

afirma. 

Por seu turno, o académico Paulo Faustino considera que a designação ‘incentivo 

à leitura’ faz sentido, embora sublinhe que “o mais importante não é o nome, mas o 

conteúdo do apoio. No fundo, a missão é a mesma, não mudou nada com o facto de se 

ter passado a chamar incentivo à leitura” (Faustino, entrevista: 22 de Setembro de 

200948). “Indirectamente, o apoio à leitura também é um apoio às empresas: ao 

minimizar o custo de expedição permite à empresa canalizar recursos para melhorar o 

produto. Em rigor, o porte pago acaba por ser um apoio ao leitor, mas também à 

empresa”, diz. 

Sofia Santos, autora do livro Imprensa Regional – Temas, problemas e estratégias 

da informação local, concorda que a comparticipação estatal da expedição postal 

incentive à leitura: “É do senso comum que a esmagadora maioria das pessoas que não 

compram jornais (regionais ou nacionais), se tiverem contacto com eles de modo 

gratuito, dão – pelo menos – uma vista de olhos pelos títulos” (Santos, entrevista: 22 

de Outubro de 201049).  

Paulo Ferreira, autor de alguns trabalhos académicos sobre as políticas para o 

sector da imprensa regional, diz que ‘incentivo à leitura’ é só um nome “bonito” e 

“pomposo” para um apoio cuja verdadeira designação é ‘porte pago’, que é “um 

incentivo à imprensa”. Para Paulo Ferreira, a leitura não se incentiva só porque se 
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 A entrevista presencial realizou-se a 3 de Setembro de 2009, em Coimbra, sendo actualizada via e-

mail, com a recepção das respostas a 12 de Novembro de 2010. As referências posteriores às 

declarações de Carlos Camponez que não tenham indicação de outra fonte têm como base estas 

entrevistas. 
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 A entrevista presencial realizou-se a 22 de Setembro de 2009, no Porto. As referências posteriores às 

declarações de Paulo Faustino têm como base esta entrevista. 

 

 
49

 A entrevista foi feita via e-mail, com recepção das respostas a 28 de Outubro de 2010. As referências 
posteriores às declarações de Sofia Santos têm como fonte esta entrevista. 
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oferece 40% do envio da publicação, mas “incentiva-se se houver qualidade no jornal” 

(Ferreira, entrevista: 22 de Setembro de 200950).  

Em síntese, a análise documental, as entrevistas e os estudos de caso permitem, 

portanto, realçar que a mudança de designação não correspondeu a uma alteração do 

formato do apoio, que continuou a consistir na comparticipação da expedição postal 

das publicações, mas com uma redução progressiva do apoio do Estado, que 

estabilizou nos 40%, quer para o território nacional, quer para o estrangeiro. Apesar da 

tónica colocada no incentivo à leitura, o apoio é feito de forma indirecta, na medida 

em que permite que as publicações não aumentem o preço da assinatura, fazendo 

com que continuem a chegar às pessoas, por via postal. Os critérios de acesso ao 

incentivo são voltados unicamente para as empresas beneficiárias e não para os 

leitores. Com a nova legislação deixou de ser possível o envio, ao abrigo deste apoio, 

para as instituições que não sejam assinantes, o que, para diversos actores, se revela 

contraditório com a designação do incentivo, pois isso dificulta a presença das 

publicações em locais onde um jornal teria um efeito potenciador da leitura. 

 

 

5.1.2. Facilidade de Candidatura ao Incentivo 

 

5.1.2.1. Contabilidade Organizada e Número de Funcionários 

O número mínimo de profissionais que as publicações têm de ter, pelos custos 

que acarreta, é um dos factores que tem contribuído para restringir o número de 

beneficiários, segundo diversos agentes do sector. Os estudos de caso realizados 

revelam que houve projectos, como o Jornal de Estarreja e o Voz de Lamego, que 

deixaram de ter este incentivo porque fizeram os cálculos, e, tendo em conta a 

tendência de diminuição das percentagens de comparticipação, não compensava 

aumentar o quadro de pessoal.  
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 A entrevista presencial realizou-se a 17 de Setembro de 2009, no Porto, sendo actualizada via e-mail, 

com a recepção das respostas a 30 de Outubro de 2010. As referências posteriores às declarações de 

Paulo Ferreira têm como base estas entrevistas. 
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A Directora do Jornal de Estarreja, Andreia Tavares, conclui que, “em termos 

económicos, mais valia não ter porte pago do que aumentar o quadro de pessoal, até 

porque o porte pago tem tendência a diminuir”. A Directora ressalva que, se 

conseguisse ter novamente o apoio, poderia contratar mais um colaborador. Esta 

responsável diz que o número de funcionários não deveria ser um factor de exclusão, 

mas que deveriam ser tidos em conta outros factores, como o investimento que as 

publicações fazem na melhoria da sua qualidade. Na mesma linha, o Vice-Presidente 

da UNIR Paulo Jorge Sousa argumenta que “os custos legais com cada trabalhador são 

muitas vezes desmotivadores face aos apoios que vêm do incentivo à leitura. Muitas 

empresas optam por ter menos trabalhadores e não ter incentivo, em virtude do custo 

ser superior aos benefícios. Deveria ser contabilizado o apoio, implementação e 

investimento que cada empresa faz no seu título”. 

A realidade do Voz de Lamego é semelhante. O Director, Monsenhor Armando 

dos Santos Ribeiro, refere que, após ponderação, decidiu-se que era melhor não 

aumentar o quadro de pessoal para ter acesso ao apoio. “O porte pago estava sempre 

em redução e daqui a pouco tínhamos de pagar ao jornalista, mas não recebíamos 

nada”, afirma (Ribeiro, entrevista: 9 de Novembro de 201051). Este responsável diz que 

o jornal da Diocese de Lamego sempre se recusou a recorrer a expedientes para 

contornar a lei, como outras publicações têm feito para continuarem a receber o 

apoio. 

O Notícias de Manteigas alerta para o facto de as regras estipuladas terem 

excluído as cooperativas do acesso ao incentivo, uma vez que os estatutos de algumas 

dessas estruturas impedem a existência de um quadro de pessoal. O Presidente da 

Direcção da Cooperativa Jornalística de Manteigas, CRL, José Duarte Saraiva, afirma 

que as cooperativas que têm jornais foram marginalizadas, na medida em que não 

podem ter funcionários, sustentando que o Instituto António Sérgio, entidade que rege 
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 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Voz de Lamego, em Lamego, a 9 

de Novembro de 2010. As referências posteriores às declarações de Monsenhor Armando dos Santos 

Ribeiro têm como fonte esta entrevista. 
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as cooperativas, não foi tido em conta na alteração da lei do incentivo à leitura 

(Saraiva, entrevista: Outubro de 201052).  

Foi exactamente o que se passou com esta publicação, uma vez que o trabalho 

desenvolvido na cooperativa que sustenta o Notícias de Manteigas é gratuito, sendo 

os pagamentos facturados (contabilista e directora) apenas uma gratificação simbólica 

pelo serviço prestado. A legislação deixou de ter a alínea que previa a concessão do 

apoio ao único jornal existente no concelho, mesmo que não cumprisse os todos os 

critérios. 

Tendo contactado o ICS, o Presidente da Cooperativa Jornalística de Manteigas 

recebeu como justificação para a não atribuição do apoio a inexistência de um 

profissional a tempo inteiro. Confrontando os grupos parlamentares, na esperança de 

algum tipo de apoio, nomeadamente do PCP, a resposta que recebeu é a de que os 

partidos nada podem fazer, uma vez que a lei não os contempla. O Notícias de 

Manteigas não tem uma estrutura empresarial, apesar de pagarem todos os impostos 

e quotas à ERC e à API. Aquele responsável diz que esta é uma discriminação negativa, 

assente num regime injusto, provocado por uma era de economicismos. “Os jornais de 

província deviam ser mais acarinhados, pela sua atitude de grande autonomia e 

vontade”, declara. 

O jornal Voz do Soajo já teve porte pago, mas deixou de cumprir os critérios para 

ter acesso ao incentivo. “Agora só dão porte pago a jornais que sejam empresas. Nós 

não podíamos ser empresa com o nosso tamanho, porque não conseguíamos pagar ao 

contabilista”, conta o Director, Joaquim Barreira, explicando que, para isso acontecer, 

seria necessário mudar os estatutos da Associação Cultural e Desportiva do Soajo, 

entidade detentora da publicação (Barreira, entrevista: 15 de Julho de 201053). A 

ausência do apoio obrigou a aumentar o preço da assinatura, o que levou à perda de 

30 a 40% dos assinantes, e adensou as dificuldades de tesouraria, a ponto de Joaquim 

Barreira equacionar o fim do título.  
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 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Notícias de Manteigas, em 
Manteigas, na terceira semana de Outubro de 2010. As referências posteriores às declarações de José 
Duarte Saraiva têm como fonte esta entrevista. 
53

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Notícias dos Arcos, em Arcos de 
Valdevez, a 15 de Julho de 2010. 
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O Açoriano Oriental tem mais do que o número mínimo de jornalistas exigido – 

integra neste momento 12 jornalistas –, mas o Administrador Lourenço Melo aposta 

que 90% dos jornais que recebem o apoio não têm um único jornalista. Conhece, 

inclusive, situações em que não há nenhum, mas são declarados dois. Em Portugal, diz, 

a rebaldaria que existe à volta da obtenção da carteira profissional permite que haja 

muitas maneiras de arranjar uma. Defende, por isso, uma maior e profunda 

fiscalização, da qual não tem o menor receio.  

O Administrador do Reconquista, Vítor Serra, considera que o número de 

jornalistas não é um requisito muito relevante porque há publicações que cumprem o 

valor legalmente estipulado, mas praticam salários muito baixos ou nem pagam aos 

jornalistas (Serra, entrevista, 20 de Setembro de 201054). Já Joaquim Emídio, Director 

do Mirante, argumenta que “o Estado devia perceber que um mínimo de um jornalista 

na redacção não implica que haja qualidade”.  

O Presidente da Assembleia-Geral da Associação Portuguesa da Imprensa 

Regional (APIR) defende a redução do número de trabalhadores que a legislação exige 

para que as publicações possam ter direito a este apoio, pois argumenta que as 

empresas não têm possibilidade de pagar a tantos profissionais licenciados. Nesse 

sentido, Ribeiro Cardoso sustenta que, para microempresas que editam semanários, 

deveria haver a exigência de um profissional e uma tiragem mínima de 2 mil 

exemplares, em vez dos actuais três profissionais (sendo dois jornalistas com carteira 

profissional) e 3 mil exemplares de tiragem. Para além disso, sugere uma “política de 

protocolos com as universidades” e a realização de “estágios nos órgãos da imprensa 

regional”. 

Por seu turno, Carlos Camponez interroga-se se, quando se fala da imprensa 

regional e local, apenas se equaciona a existência de “empresas estritamente 

profissionais”, apesar de considerar que o modelo “one man newspaper” está 

claramente ultrapassado. “Não podemos esquecer que uma excessiva 

profissionalização pode representar a aplicação de um modelo económico próprio de 

jornais de grande e média expansão ao nível regional, e pode inclusivamente 
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 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Reconquista, em Castelo Branco, 
a 20 de Setembro de 2010. As referências posteriores às declarações de Vítor Serra têm como fonte esta 
entrevista. 
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promover a concentração dos meios de comunicação social local, reduzir a diversidade 

e a pluralidade da informação e da comunicação”, afirma. 

João Palmeiro diz que a API tem estado presente na negociação dos critérios e 

lembra que, para haver a classificação de uma publicação como órgão de comunicação 

social, tem que ter jornalistas ao seu serviço, segundo a lei portuguesa. Em seu 

entender, estabelecer um mínimo de profissionais é estabelecer um patamar de 

qualidade, que não se traduz nos conteúdos, mas na capacidade de previsão de 

adequação dos elementos de produção e objectivos da empresa à finalidade a que se 

destina. 

O Presidente da AIC considera que, globalmente, os critérios estipulados para a 

obtenção dos incentivos estão longe de ser os mais adequados, “mas são os 

estipulados legalmente”. Apesar de não concordar com os critérios, o Padre Salvador 

dos Santos entende que os requisitos de acesso ao incentivo são adequados à 

realidade das publicações, tal como os mecanismos de acesso se tornam fáceis e 

expeditos. 

Para Arons de Carvalho, “é um factor de selecção importante” que a legislação 

apresente como condição para obtenção do apoio o número de trabalhadores e de 

jornalistas, “especialmente numa fase como esta, em que há problemas de emprego”. 

“Querendo que os jornais tenham qualidade, qualificação, isso só pode ser feito se 

houver jornalistas. Condicionar o volume de incentivos ao emprego e à existência de 

profissionais, de jornalistas profissionais em específico, torna-se absolutamente 

indispensável. Penso que é útil que haja esta regra do apoio do Estado que passa pela 

obrigatoriedade de jornalistas profissionais”, afirma. 

Barreiras Duarte defende que o caminho que a imprensa regional tem de seguir 

é avançar para a profissionalização, de forma a que os projectos dêem lucro, que 

entende como condição indispensável para se tornarem independentes e poderem 

cumprir bem o seu papel na sociedade. Por isso, nesta perspectiva, “os chamados 

critérios cumulativos são relevantes”.  

Na mesma linha, Paulo Ferreira diz que não faz sentido continuar a apoiar 

projectos sem qualidade, incapazes de responder aos novos desafios e de  

desempenhar o papel “fundamental” que esta imprensa pode ter no seio das 

comunidades locais. 
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5.1.2.2. Pagamento e Renovação da Assinatura 

O Decreto-lei n.º 98/2007 prevê “a comparticipação pelo Estado dos custos de 

expedição de publicações periódicas suportados pelos assinantes residentes no 

território nacional ou em território estrangeiro, mediante o seu pagamento aos 

operadores postais, em regime de avença”. Esta comparticipação é válida para 

assinaturas, sendo estas entendidas como o “vínculo contratual pelo qual uma das 

partes se obriga a fornecer a outra, designada ‘assinante’, por um período de tempo 

determinado e mediante pagamento no início da respectiva vigência, um exemplar de 

cada edição da publicação periódica de que seja proprietária ou por si editada”. A 

legislação estipula que o pagamento da renovação das assinaturas tem de ser feito 

“durante um período de tempo equivalente a três quartos daquele a que respeita a 

assinatura, até um máximo de nove meses”.  

Este é o ponto que mais protestos gera nas publicações analisadas nos estudos 

de caso, devido ao que dizem ser a dificuldade de cumprimento desta obrigação, como 

aliás é patente no elevado nível de incumprimento registado nas auditorias. Em 

primeiro lugar, há quem sublinhe a dificuldade de fazer com que as pessoas paguem à 

partida um serviço do qual não sabem se vão gostar. Depois, a questão da renovação 

das assinaturas dentro do prazo é problemática devido à falta de tradição em relação 

ao cumprimento de datas. Para além disso, alertam, forçar as pessoas a pagar pode ser 

a forma mais rápida de perder assinantes cujo historial mostra que acabam por pagar, 

mesmo que se atrasem. A questão é mais premente em relação aos emigrantes, que 

aproveitam a vinda a Portugal durante as férias para tratar destas questões. 

Lourenço Melo, Administrador da Açormédia, diz que pagamento anual da 

assinatura exigido traz muitos problemas para um jornal diário, em que a assinatura 

fica já nos 240 euros. O mais praticável, acontecendo no Açoriano Oriental por decisão 

política interna, é o pagamento mensal ou trimestral por transferência bancária, uma 

vez que já não se encontram cobradores de assinaturas. Este responsável considera 

que a estrutura de pagamento das assinaturas é um processo que nada tem a ver com 

a realidade.  
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O Director da Fátima Missionária, Padre Elísio Assunção, constata os problemas 

que o período estipulado para os leitores pagarem a assinatura causa, porque muitos 

atrasam-se, especialmente os emigrantes, ou acumulam vários anos devido ao valor 

relativamente baixo da assinatura (Assunção, entrevista: 27 de Setembro de 201055). 

Em seu entender, basta ver o histórico para perceber que não se trata de um envio 

gratuito, mas de um assinante que tem a assinatura em atraso. A revista publica em 

todas as edições um apelo à regularização das assinaturas. Também já escreveu cartas 

aos assinantes reiterando esse pedido e já fez campanhas para ensinar os leitores a 

usar as diferentes formas de pagamento. “Até chegámos a propor pagar o IVA das 

assinaturas. Pagando o IVA estávamos a perder dinheiro, por isso teríamos todo o 

interesse em receber. Disseram-nos que não, que isso não era uma justificação 

suficiente. Temos tentado alternativas à lei actual”, afirma. 

O Administrador do Reconquista, Vítor Serra, afirma que não faz sentido obrigar 

as pessoas a pagarem a assinatura antes de terem recebido o jornal, pois não se pode 

“obrigar a pessoa a pagar o serviço que ainda não lhe foi feito”. Na linha do que 

defende o Director da Fátima Missionária, o Subdirector deste jornal, José Júlio Cruz, 

alerta para a necessidade de olhar para o historial de um assinante que sempre pagou 

a assinatura, mas que se atrasa devido a problemas conjunturais, especialmente numa 

altura em que as pessoas têm dificuldade em pagar bens essenciais (Cruz, entrevista: 

20 de Setembro de 201056).  

O Director do Notícias dos Arcos, Mário Pinto, gostaria de ver revisto o prazo 

para a regularização das assinaturas, uma vez que esta regra é difícil de cumprir, 

especialmente quando se trata de emigrantes, que, por vezes, não vêm todos os anos 

a Portugal ou, se vêm, acabam por não ter tempo para regularizar a sua situação. O 

jornal fez campanhas de sensibilização junto dos assinantes para a necessidade de 

cumprirem os prazos, tendo inclusivamente passado a incluir a data em que expira a 
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assinatura no impresso com o nome e o endereço do assinante que é enviado na 

expedição postal (Pinto, entrevista: 5 de Julho de 201057). 

O Director do Mirante afirma que 95% dos jornais contemplados com o subsídio 

não cumprem o pagamento à cabeça das assinaturas, arranjando engenharias, para 

que na contabilidade apareça o pagamento. Joaquim Emídio admite que a cobrança da 

assinatura do jornal é extremamente difícil, porque não há quem faça a cobrança e, no 

cômputo geral, as pessoas não estão interessadas em pagar.  

A obrigatoriedade do pagamento da assinatura é encarada com normalidade no 

Região de Leiria, tendo sido criado um mecanismo automático de aviso dos assinantes 

e de corte do envio do jornal, se a renovação não for feita no prazo estipulado por lei. 

O jornal usa as cobranças postais dos CTT e os assinantes podem pagar nos CTT, 

Multibanco, payshops. A gestora Ângela Gil diz que é necessário deixar de enviar para 

quem não paga por uma questão de sobrevivência da própria empresa: “O objectivo 

da empresa é ter rentabilidade [económica], não é uma instituição de 

responsabilidade social. Não pode ser a empresa a comportar esse incentivo à leitura. 

Se a empresa pretende assegurar a sua continuidade e viabilidade, tem 

obrigatoriamente que seguir essas regras. Acho que faz todo o sentido esse controlo”. 

Este é, no entanto, um procedimento difícil, tendo em conta a proximidade com os 

assinantes, alguns dos quais se dizem “sócios” do jornal. 

João Palmeiro admite que uma das razões que leva publicações a perderem 

muitos assinantes tem a ver com a incapacidade de terem ferramentas que lhes 

permitam cobrar antecipadamente a assinatura. Em seu entender, essa incapacidade 

de organização interna acontece porque, por causa do porte pago, as assinaturas 

foram sempre tratadas como um negócio garantido e não como um negócio em que é 

preciso investir. Esta área nunca foi estruturada como um negócio, mas como um 

serviço, sempre na perspectiva da democracia, do pluralismo e da diversidade, pelo 

que a maior parte dos jornais não dispõe de informação sobre os assinantes que lhes 

permita usar técnicas modernas de cobrança. 
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Rui Paulo Lopes diz que as publicações adaptaram-se ao enquadramento legal. 

“Isso deverá defender, enquanto instrumento comercial, o próprio jornal”, afirma, 

argumentando que o próprio regime económico já não permite mandar o jornal, 

quando a assinatura não está paga.  

 

 

5.1.2.3. Preço Mínimo de Assinatura 

As publicações que quiserem ter acesso a este incentivo têm de cumprir um 

preço mínimo de assinatura, que pode ser encarada como um mecanismo para evitar o 

uso indevido de dinheiros públicos, mas também como uma intromissão do Estado na 

esfera de gestão das publicações. Arons de Carvalho refere que esta exigência foi 

introduzida na altura em que esteve no Governo, como forma de impedir que 

existissem preços mínimos simbólicos. “O preço mínimo de assinatura é uma forma de 

evitar falsas assinaturas”, afirma. Feliciano Barreiras Duarte admite que teve “todas as 

pressões de todo o tipo e feitio para fazer a portaria do preço mínimo de assinatura. 

Muita gente a favor, muita gente contra. Não foi um tema pacífico”. 

João Palmeiro sempre foi contra o preço mínimo de assinatura, visto que elimina 

as possibilidades do editor fazer duas coisas: gerir o seu negócio e fazer promoções de 

assinaturas (cobrando preços mais baixos). Este responsável associativo considera que 

se devia seguir o figurino adoptado pela APCT, em que só contava para a tiragem 

vendida as publicações cujo preço de capa fosse igual a uma determinada 

percentagem do valor do preço indicado. “Para nós, o preço mínimo de assinatura 

seria o que estabelecemos com a APCT, porque é o que torna uma assinatura 

efectivamente contabilizada, em termos de mercado. Esta realidade resulta das vendas 

em bloco e da necessidade de ter uma técnica diferente para a realização das 

assinaturas”, diz. Também Rui Paulo Lopes, Administrador-Executivo da Meioregional, 

se manifesta contra o preço mínimo de assinatura, isso não faz sentido nenhum, 

considerando que é “o Estado a meter-se na competência do jornal”.  

Nos estudos de casos, a crítica mais contundente a este critério vem d’ O 

Mirante, que apostava nas assinaturas baratas como arma concorrencial. Joaquim 

Emídio revela que o Estado impôs um tecto mínimo de 15 euros, quando a assinatura 

do jornal era de 5 euros, o que “só não foi uma machadada n’ O Mirante porque este 
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era já um projecto preparado para qualquer desafio, apostando na profissionalização”. 

Para o Director desta publicação, cada empresa devia vender o jornal o mais barato 

possível para ter mais leitores. 

De forma semelhante, o impedimento da existência de dívidas acumuladas ao 

operador postal visa impedir que o Estado esteja a pagar a sua parte no envio das 

publicações quando o editor não cumpre as suas obrigações. Contudo, à semelhança 

do que se passa com a questão do preço mínimo de assinatura, há quem argumente 

que esta obrigação legal é uma ingerência do Estado na relação comercial entre duas 

empresas. 

 

 

5.1.2.4. Controlo de Tiragem 

A legislação estipula uma tiragem mínima, mas não prevê o controlo desse valor. 

A fiscalização é feita em sede de auditoria, em que a tiragem inscrita na ficha técnica é 

confrontada com as facturas da gráfica. O Administrador do Reconquista, Vítor Serra, 

posiciona-se totalmente contra os números de tiragem mínima, pois está-se a “deitar 

papel para o lixo” para os jornais poderem cumprir esse valor. O Administrador do 

Açoriano Oriental, Lourenço Melo, diz que o problema das tiragens é uma das 

questões mais difíceis: a manutenção da tiragem nos 5.000 exemplares é complicada, 

chegando a ser aflitiva para a Administração, pois em algumas zonas dos Açores é 

impensável que tal aconteça. 

Em relação ao limite da tiragem, o Presidente da API diz que se trata de uma 

questão de sustentabilidade do negócio: “Se não tiver uma tiragem mínima, não terei 

impactos ao nível da audiência que permitam estabelecer uma tabela de publicidade 

que, em grande medida, sustente a publicação”. O mínimo de estrutura tem que se 

pagar e, por isso, é preciso um mínimo de assinantes, salienta. 

Rui Paulo Lopes diz que não tem qualquer sentido a regulamentação da tiragem. 

Na sua opinião seria, por exemplo, mais fácil se a ERC dissesse que os jornais teriam de 

ser obrigados a ser auditados, prevendo esse custo na quota a pagar. Em seu entender, 

se os jornais querem ter benefícios e incentivos, têm que ser auditados, uma vez que 

os critérios de sucesso e rentabilidade assentam em audiências e em tiragens. “Há que 

ter regras objectivas e claras do mercado, na estrutura do jornal”, afirma. 
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Este controlo chegou a estar previsto na legislação anterior, mas acabou por não 

ser aplicado, uma vez que a lei foi alterada antes que tivesse passado o período 

transitório em que ainda não era obrigatório. Feliciano Barreiras Duarte defende: 

“Enquanto o Estado estiver a dar dinheiro, tem de haver a obrigatoriedade do controlo 

de tiragem. Sei que fui ‘enganado’ várias vezes com o número de tiragem. Tem de 

haver uma avaliação séria das tiragens, auditoria, avaliação”.  

Por seu turno, Arons de Carvalho diz que o controlo de tiragem devia ser 

obrigatório porque é um factor de transparência do mercado: “Se um jornal tem uma 

tiragem que é ditada pela vontade de mostrar ao anunciante e ela não corresponde a 

leitores efectivos, ou pelo menos não corresponde a leitores que queiram de facto o 

jornal e o paguem, estamos a forjar uma concorrência desleal com projectos que se 

querem afirmar e que têm profissionais, que pugnam pela qualificação e que o que 

têm para mostrar não são os exemplares distribuídos gratuitamente, mas a 

qualificação dos conteúdos. Era o que se verificava antes de o porte pago ser 

limitado”.  

A API é favorável à introdução do controlo de tiragem, embora esteja consciente 

que isso cria alguns problemas à APCT, pelo que representa a entrada no sistema de 

auditoria de um elevado número de publicações, e às publicações, pelo custo inerente 

a este serviço. De forma a contornar estas questões, a proposta da associação inclui o 

preço das auditorias no incentivo, mas as auditorias da APCT passavam a incluir os 

critérios relativos à verificação do cumprimento do incentivo à leitura, dispensando 

assim o GMCS de estar a despender dinheiro com a adjudicação deste serviço a outra 

entidade. 

O Padre Tony Neves, da Missão Press, concorda que “haja regras de jogo que 

estimulem a qualidade das publicações”. Em seu entender, “o controlo de tiragens 

seria interessante, mas é mais um gasto que não compensa”. 

Os projectos que são auditados, como o Região de Leiria, argumentam que este 

é um mecanismo fundamental para a transparência do mercado. Os jornais auditados 

estão sujeitos ao cumprimento de um determinado conjunto de regras, enquanto os 

que optam por não se submeterem a qualquer controlo podem apresentar os valores 

que quiserem, contribuindo para distorcer o mercado, uma vez que nem sempre os 
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anunciantes têm sensibilidade para perceber a diferença de fiabilidade dos números 

apresentados por quem é auditado e por quem não é. 

O Director do Repórter do Marão também defende as auditorias, admitindo que 

seja criado “um regime especial” para as publicações mais pequenas. Jorge Sousa 

afirma, aliás, que não faz sentido que muitos destes títulos continuem a existir, sendo 

o caminho a fusão, de forma a ganharem escala e poderem afirmar-se de forma 

concorrencial no mercado. 

 

 

5.1.2.5. Diferenciação de Realidades 

A possibilidade de majoração do incentivo em função das regiões e a distinção 

entre jornais locais e regionais não é pacífica. Há quem considere que faz sentido 

introduzir este tipo de diferenciação, uma vez que há realidades muito diferentes 

abrangidas pelo diploma legal, mas também há quem argumente que é difícil 

estabelecer estes critérios diferenciadores de forma objectiva e justa. 

O investigador Pedro Jerónimo considera que não se deve “meter” a imprensa 

local e regional toda “no mesmo saco”, defendendo que deve haver uma diferenciação 

das publicações pelo “âmbito que têm e pela estrutura que as envolve”. A partir daí, 

devem ser revistos os critérios de atribuição de apoios, para que sejam adequados à 

realidade das publicações.  

Na dimensão local, o doutorando em Informação e Comunicação em Plataformas 

Digitais, Pedro Jerónimo, inclui “os títulos cujo âmbito geográfico é mais reduzido, 

nomeadamente os de freguesias e de pequenos municípios, e que normalmente têm 

uma periodicidade mais reduzida (mensários)”. Já os jornais regionais têm um âmbito 

geográfico de actuação mais alargado e “outras estruturas” a nível empresarial. 

“Estamos a falar da primeira liga e dos distritais”, afirma, usando a terminologia 

futebolística. 

A partir da realidade que conhece melhor, o distrito de Leiria, este membro do 

ObCiber aponta a questão do quadro de pessoal como uma área onde é possível notar 

as diferenças entre a imprensa local e regional: “Normalmente esses títulos *de 

carácter local] são assegurados apenas por uma pessoa, que faz o trabalho – recolher e 
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editar informação, angariar leitores, assinantes e anunciantes – por carolice ou em 

part time”.  

Pedro Jerónimo diz que um dos problemas relatados por quem tem mensários 

relativamente ao porte pago prende-se precisamente com “a exigência de terem que 

ter um jornalista com carteira profissional, de forma permanente e remunerada para 

poderem usufruir do apoio”. Para além disso, e uma vez que a limitação de recursos 

humanos exige que a mesma pessoa desempenhe várias tarefas, este jornalista d’ O 

Mensageiro (Leiria) argumenta que “é importante” rever a legislação que estipula que 

um jornalista com carteira profissional não pode angariar publicidade, pois “uma 

pessoa só tem de fazer de tudo”. 

 Em relação ao trabalho que é desenvolvido, em seu entender, “é em alguns 

jornais locais que se vê jornalismo puro e duro, de ir bater à porta de casa, de falar 

com as pessoas, de ir buscar as histórias, da taberna que tem quase cem anos. Os 

regionais já não vão buscar essas histórias interessantes que um título local vai, porque 

se as redacções estão a reduzir recursos, é perfeitamente natural que não possam 

chegar aí”.  

A partir destas diferenças, Pedro Jerónimo diz que “é preciso rever os critérios” 

de atribuição dos apoios, para serem adequados às especificidades de cada tipo de 

publicação: “Não vamos fazer as mesmas exigências a nível estrutural de jornalistas. 

Não quero com isto defender pasquins e pessoas sem formação, pois penso que é 

importante ter formação. Daí falar na questão dos jovens licenciados. Devia haver 

apoio para a contratação, até para diminuir o desemprego”. 

Este investigador diz que “é preciso analisar caso a caso, não só no que toca às 

estruturas dos jornais locais e regionais, mas também ao meio em que estão inseridos 

e/ou a quem se destinam”. Na sua opinião, as universidades e politécnicos poderiam 

ajudar a ERC a analisar o que se passa a nível da imprensa local. 

Carlos Camponez afirma que “os subsídios deviam seguir um modelo de apoio à 

imprensa regional e local que tivesse por objectivo preservar alguma diversidade e 

pluralidade e, para isso, é preciso defender esses meios de comunicação social de uma 

dependência excessiva do mercado”, pois há zonas com pouca vitalidade económica e 

sem volume publicitário suficiente, o que faz com que “um leitor a mais seja mais um 

peso económico para o jornal”.  
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O investigador alerta que, quando se fala de zonas relativamente despovoadas e 

com poucas empresas, se verifica que a imprensa regional tem dificuldade de subsistir 

neste contexto, mesmo que ela consiga manter-se como um elo de ligação entre os 

que partem e a sua terra. Ou seja, mesmo que mantenha os seus leitores, ela vai 

perdendo as receitas da publicidade. Isto significa que ou os custos da publicidade 

passam a ser pagos pelos assinantes/leitores ou o jornal começa a perder dinheiro. Na 

maior parte das vezes, perde a publicidade e, porque os assinantes não estão 

dispostos a pagar mais, perdem também os leitores. Neste contexto, o modelo de um 

produto que se sustenta em dois mercados é inviável, porque um destes mercados – a 

publicidade – não funciona e pode levar a que qualquer tentativa de expansão de 

leitores apenas contribua para agravar os problemas económicos. “Neste quadro, 

parece-me que um dos papéis do Estado poderia ser o de tentar apoiar meios de 

comunicação que tivessem claramente um défice de publicidade, seguindo um modelo 

de financiamento que funcionou em França”, afirma. 

João Palmeiro recorda que a distribuição da população não é tão linear quanto 

possa parecer, pois, a título de exemplo, “não muito longe de Lisboa há terriolas onde 

vivem meia dúzia de pessoas”. No que toca à distribuição, na sua perspectiva, o que se 

torna, efectivamente, mais relevante é o local de recepção: aqui, o que realmente 

importa é a distância a que o lugar de recepção está do local da sede do jornal. 

Estando o jornal sediado no interior ou no litoral, “o que importa é o lugar da 

recepção”. 

Confrontado com a distinção entre local e regional, João Palmeiro refere que se 

se conceber o porte pago como um apoio de acessos, o local tem menos razões para o 

apoio à distribuição postal do que o regional. Contudo, se se olhar para os leitores que 

podem estar em zonas de difícil acesso, o porte pago faz todo o sentido. Há, portanto, 

no país, uma imprensa local onde o porte pago não faz diferença, mas há alguns títulos 

com focos populacionais afastados por quilómetros. Por isso, Palmeiro não vê a 

diferença que as dimensões regional e local possam ter na atribuição do porte pago. A 

questão está no trabalho de ver quais os limites da elasticidade do pluralismo e 

diversidade, criando a possibilidade, por localidades, de várias fontes de informação. É 

preciso saber como se comportam os limites da elasticidade, de forma a perceber o 

papel do Estado nesta área. 
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O Presidente da AIC diz que a lei não só não contempla as diferentes realidades 

nacionais como não diferencia a diversidade das publicações existentes, uma vez que 

ignora questões idiossincráticas, como o número de trabalhadores, tiragem e, mesmo, 

o objecto da publicação. 

O vice-presidente da UNIR Paulo Jorge Sousa considera que deve haver distinção, 

não legislativa, mas sim de natureza das publicações, uma vez que um órgão regional 

tem uma área geográfica mais ampla, onde são reportados vários municípios, uma 

região; o local refere-se mais a um jornal de um só concelho. Os apoios deviam assim 

ser repartidos perante a abrangência do jornal. 

O Director do Barlavento considera que não devia haver distinção entre jornais 

grandes e pequenos, porque, e evocando o exemplo do Algarve onde todos os 

concelhos têm um jornal (identificando-se, porém, algum amadorismo), estes 

projectos são fruto do trabalho de pessoas que dão o seu melhor. O jornal regional é o 

único veículo capaz de registar alguns tipos de notícias, uma vez que é muito próximo 

das pessoas.  

Olhando, ainda, para a dicotomia de imprensa local e regional, Hélder Nunes 

salienta que a imprensa local talvez consiga arranjar formas para a distribuição, no 

meio onde se insere. A regional não o consegue fazer. Em seu entender, apesar do 

preço demasiado elevado, os CTT são o melhor meio de distribuição por causa da sua 

garantia de alcance.   

O Director do Barlavento admite, também, que a distinção entre local e regional 

é muito complicada. No caso de haver uma distinção pacífica, não tem certeza se se 

deveria proceder ao corte do porte pago nas publicações locais. Hélder Nunes é 

favorável a que se aperte a malha, que se invista na fiscalização, de modo a contribuir 

para a profissionalização das empresas. 

Sofia Santos refere que metade dos jornais do distrito de Lisboa que estudou 

viviam, há meia dúzia de anos, sem porte pago e apenas 19% dos directores de jornais 

incluídos no estudo assumiram que o seu jornal não sobreviveria sem porte pago. No 

entanto, ressalva que a realidade do distrito de Lisboa – onde a redução do porte pago 

parece não assustar ninguém – não é a mesma que a do resto do país onde a imprensa 

regional tem outra importância e outro número de leitores e onde a fusão e 

concentração de órgãos nem sempre é uma opção. Contudo, no estudo que realizou, o 
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porte pago aparecia como inquestionável para o envio de jornais para emigrantes e 

para locais situados longe do concelho onde são impressos. A sua continuidade não 

era posta em causa. Perante esta realidade, a autora defende que a lei devia ter em 

conta as diferentes realidades nacionais.  

Em síntese, as publicações sentem que alguns dos critérios estipulados para a 

obtenção do incentivo à leitura são difíceis de cumprir, com destaque para o requisito 

central deste apoio, que é que a assinatura comparticipada pelo erário público esteja 

paga pelo assinante. Sendo este um sector com muita diversidade, com publicações 

com características muito distintas, desde estruturas marcadas pelo amadorismo até 

publicações que integram grupos económicos com alguma dimensão, a existência de 

regras iguais para todos é uma questão que não é consensual. De um lado, as 

pequenas publicações queixam-se que são excluídas do apoio, o que agrava ainda mais 

a sua debilidade. Do outro, as estruturas mais profissionais argumentam que o seu 

trabalho não é valorizado. Os requisitos não têm em conta diferentes realidades 

regionais, nem há diferenciação entre imprensa local/regional, mas a pertinência desta 

divisão também gera diferentes opiniões. 

 

 

5.1.3. Articulação com Outras Políticas 

 Pelo seu âmbito, e apesar de estar num diploma autónomo, o incentivo à leitura 

tem de ser perspectivado na sua articulação com as medidas de promoção da leitura e 

no âmbito dos apoios à comunicação social. Os agentes do sector também fazem 

referência à questão da publicidade, cujas regras dizem que não estar a ser cumpridas. 

 

5.1.3.1. Promoção da Leitura 

As declarações dos responsáveis ligados à imprensa e à promoção da leitura não 

permitem vislumbrar a articulação entre o incentivo à leitura e o Plano Nacional de 

Leitura (PNL) ou a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), apesar de ser reconhecido que 

as publicações periódicas são importantes para a criação de hábitos de leitura entre os 

jovens e para a manutenção deste hábito entre a população adulta, alguma da qual 

com baixos níveis de escolaridade. 
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O Director do GMCS refere que este serviço participa na estrutura do PNL e que 

o responsável pelo PNL esteve presente em algumas reuniões sobre os projectos de 

apoio à literacia para os media. Contudo, Pedro Berhan admite que, em concreto, com 

o incentivo à leitura, como é um incentivo com um modelo definido por lei, não tem 

havido nenhuma relação com o PNL.  

O Plano Nacional de Leitura está, segundo o Comissário Fernando Pinto do 

Amaral, mais directamente ligado ao incentivo à leitura nas escolas, nomeadamente 

através dos livros e das bibliotecas. Ao nível do PNL, a intervenção dá-se activamente 

na escolas (pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos), oferecendo livros, ajudando a equipar 

bibliotecas e, ainda, promovendo passatempos e concursos lúdicos. Segundo aquele 

responsável, o gosto pela leitura deve cultivar-se desde muito cedo e, para isso, 

trabalham directamente com a rede de bibliotecas escolares, onde identifica a falha da 

presença dos jornais regionais. Na sua óptica, as bibliotecas deviam ter uma assinatura 

ou ligação com o jornal local ou regional. Tanto a biblioteca escolar, como a municipal 

“são locais privilegiados para que todas as pessoas, de todas as idades, possam ler o 

jornal da terra”, afirma Fernando Pinto do Amaral. 

A Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares considera que “a leitura dos 

periódicos é uma passerelle para outras leituras.” Por isso, os estabelecimentos de 

ensino são incentivados a disponibilizarem assinaturas em papel e/ou online deste tipo 

de publicações. Teresa Calçada refere que os alunos podem não ir à biblioteca para 

pegar num livro, mas são capazes de folhear uma revista relacionada com os seus 

hóbies ou interesses particulares. Depois, uma publicação puxa outra, podendo os 

jovens ser interpelados pelo professor-bibliotecário, que os desperta para outras 

leituras. 

Esta responsável diz que as escolas têm autonomia para a constituição do seu 

fundo documental, mas admite que, tendo em conta a maneira como os orçamentos 

dos estabelecimentos de ensino funcionam, “o preço é um problema para os jornais, 

para as revistas e para tudo aquilo que implique uma obrigação tomada para o ano 

inteiro ou para mais de um ano”. “Os jornais também não percebem que se fizerem 

condições muito especiais às escolas, podiam ter aí um público, seja para os jornais 

impressos, seja para os jornais online. Muitos jornais estão em linha e a escola podia 

ser um instrumento de divulgação e de criação de hábitos de ler a imprensa naquilo 
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que eu própria creio ser o futuro da leitura dos jornais, que passa muito por uma 

leitura online”, acrescenta. Teresa Calçada ressalva que, “normalmente, há o jornal 

local *na Biblioteca Escolar+ por assinatura da escola”.  

Incentivar a leitura de periódicos nas escolas é, precisamente, o objectivo de 

algumas iniciativas promovidas pelo Plano Nacional de Leitura e operacionalizadas pela 

Rede de Bibliotecas Escolares. Entre esses projectos, está o ‘Ler+ Jornais’, através do 

qual as turmas do 10.º ano de 50 estabelecimentos de ensino trabalharam o jornal 

Global Notícias na sala de aula, no ano lectivo 2008/09. Segundo Fátima Pires Mendes, 

do Gabinete da RBE, este projecto teve um balanço positivo (Mendes, entrevista: 16 

de Novembro de 201058).  

Posteriormente, em Junho de 2009, o PNL estabeleceu um protocolo com a 

revista Visão Júnior. Para além da inclusão desta revista na lista das recomendações de 

leitura, também foram apresentadas diversas propostas às escolas: um dos desafios 

era fazer uma reportagem sobre a biblioteca da escola, tendo havido 75 artigos de 

vários níveis de ensino, designadamente de EB1 e EB 2,3, público ao qual a revista se 

dirige. Outra das propostas era um passatempo, no qual os alunos teriam de procurar 

assuntos específicos publicados pela Visão: os estudantes tinham de ir ao site da Visão 

procurar perguntas e para dar resposta a essas perguntas teriam de ir fazer a leitura da 

revista e procurar aí as respostas no conteúdo da revista. Uma terceira actividade era 

um resumo de um artigo da revista que tivesse chamado particularmente a atenção. 

Esta colaboração repete-se no ano lectivo de 2010/2011, tendo já sido lançado o 

concurso ‘Conheço um escritor’, aberto a todos os alunos do Ensino Básico, do 1.º ao 

9.º ano de escolaridade. Não obstante o desenvolvimento destas actividades, os 

estabelecimentos que quiserem receber a revista terão de fazer uma assinatura. A 

única assinatura que a RBE fez foi a do Boletim Público na Escola, dada a especificidade 

da publicação. 

Em relação a contactos de jornais regionais, o Gabinete da RBE recebeu uma 

proposta d’ A Bruxinha (Região de Leiria), que acabou por não se concretizar. Apesar 

da falta de contactos, Fátima Pires Mendes diz que seria exequível para um jornal 
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 A entrevista presencial realizou-se em Lisboa, a 16 de Novembro de 2010, completando uma 

entrevista feita a 8 de Setembro de 2009. As referências posteriores às declarações de Fátima Pires 

Mendes têm como base estas entrevistas. 
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regional estabelecer um contacto com o Gabinete da RBE para pensar numa iniciativa 

para uma região específica: “Como já fizemos com a Visão Júnior e o Global Notícias, é 

uma questão de se pensar a escala geográfica e o tipo de actividade que se poderia 

lançar. Não interessa muito fazer só a distribuição das publicações no vazio. É preciso 

fazer a distribuição acompanhada de alguma proposta que interesse os professores e 

os alunos. O que fizemos com estas publicações foi propor a sua leitura, mas a 

acompanhar essa proposta também sugerimos um conjunto de actividades que 

mobilizasse os professores e os alunos e que os levasse a fazer uma leitura orientada e 

participada”. A Rede de Bibliotecas Escolares está, portanto, receptiva a iniciativas com 

outros jornais e revistas, incluindo imprensa local e regional. Teresa Calçada veria com 

bons olhos a existência de uma secção das bibliotecas escolares e do PNL nos jornais 

locais e regionais. 

Por seu turno, o Director Pedagógico do Projecto Público na Escola, Eduardo 

Jorge Madureira, refere que o trabalho com os jornais num contexto escolar passa por 

“fomentar a edição dos jornais escolares”, mas também pode passar por actividades a 

partir de um texto de jornal. Em seu entender, qualquer jornal tem “potencialidades” 

para ser trabalhado na sala de aula, mesmo os locais e regionais, “desde que preencha 

alguns requisitos” (Madureira, entrevista: 6 de Outubro de 201059). “Não estou a ver 

que seja simples levar alguns jornais para a sala de aula, mesmo nacionais, tendo em 

conta a quantidade de anúncios pornográficos que incluem. Se os anúncios e as 

fotografias não estiverem em cadernos que se possam tirar, não me parece possível 

levar esses jornais para a sala de aula. Quando o domínio da língua não é modelar, 

também não é muito conveniente apresentá-lo aos alunos. Mas há jornais nacionais e 

regionais bem feitos. É preciso ter uma ideia daquilo que se pretende trabalhar”, 

afirma. 

Este responsável admite que os encartes nos jornais locais e regionais possam 

ser uma estratégia para divulgar o trabalho da escola, embora “haja de tudo”. 

“Algumas páginas são mais incipientes, mas outras são interessantes e resultam de um 

trabalho igual ao outro, apenas não sendo editado e paginado pelos professores. Há, 
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 A entrevista presencial realizou-se a 6 de Outubro de 2010, em Braga. As referências posteriores às 

declarações de Eduardo Jorge Madureira que não tenham menção a outra fonte têm como base esta 

entrevista. 
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por um lado, um ganho porque é um jornal que chega a mais gente dando conta do 

que se faz na escola e, por outro, há pessoas que contactam com o jornal local por 

causa da existência dessa parte, como alunos que são capazes de querer comprar o 

jornal para mostrar à família”, refere. 

Eduardo Jorge Madureira refere que, em meios mais pequenos, o jornal escolar 

cumpre uma missão social relevante pelo facto de não haver outras publicações na 

localidade. Há, por exemplo, diz, jornais escolares que têm conselhos do centro de 

saúde porque é a única maneira de certas recomendações chegarem a casa das 

pessoas. 

O Director Pedagógico do Público na Escola considera que dificilmente os jornais 

escolares podem ser enquadrados num apoio como o incentivo à leitura, uma vez que 

estas publicações “não resistem a alguma burocracia” e “tudo o que for criar mais 

papéis dificulta o trabalho”. Em seu entender, o apoio ideal seria “haver um tempo 

específico inscrito nos horários dos professores mais directamente ligados a estes 

projectos”. 

Já o professor João Paulo Fonseca, que nos últimos três anos lectivos coordenou 

o Escrevivendo, jornal da Escola Secundária Latino Coelho, em Lamego, refere que 

“seria óptimo” existir um mecanismo de apoio à expedição dos jornais escolares. 

Aquela escola chegou a pensar em criar uma rede de assinantes, até porque o 

estabelecimento com 130 anos tem ex-alunos que constituiriam um “campo de acção 

bastante vasto”, mas o custo do envio fez “esmorecer” o projecto. A publicação 

passou, então, a ser distribuída com o Jornal do Douro. 

Neste âmbito da promoção da leitura, a API apresentou, em Janeiro de 2004, um 

‘Projecto de criação de um programa de apoio à leitura da jornais locais e regionais’, 

que chegou a ser incluído nos projectos do Governo no âmbito das reformas deste 

sector. Este projecto visava “sensibilizar a população portuguesa para a importância do 

desenvolvimento de hábitos de leitura, sobretudo de suportes impressos (jornais, 

revistas e livros), como forma de combater a iliteracia”, dividindo-se em “duas 

iniciativas autónomas, mas complementares: plano de incentivo à leitura de jornais 

regionais e locais e plano nacional de incentivo à leitura”. Esta associação promoveu na 

imprensa, televisão, cinema e rádio uma campanha de sensibilização para a leitura de 
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imprensa, visando “estimular a leitura nos jovens, de forma a minimizar os baixos 

níveis de literacia e de leitura registados em Portugal”. 

Em relação a projectos de promoção da leitura, as bibliotecas contactadas nos 

estudos de caso vão desenvolvendo diversas iniciativas, muitas delas similares em 

diferentes instituições. Entre estas actividades está um projecto da Biblioteca 

Municipal Tomaz de Figueiredo, de Arcos de Valdevez, de promoção da leitura junto da 

população adulta, promovido com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Esta iniciativa inclui o envio diário de jornais e revistas para duas empresas de grandes 

dimensões instaladas no concelho e encontros quinzenais de promoção da leitura, nos 

quais um técnico leva os livros, CD e DVD que as pessoas pedirem (Viana, entrevista: 

14 de Julho de 201060). Em Leiria, por seu turno, foi desenvolvido o projecto ‘Biblioteca 

Acessível’, que consiste na disponibilização do Jornal de Leiria em versão Braille, à 

semelhança da agenda cultural da cidade e de livros, de forma a facilitar o acesso dos 

invisuais à informação (Narciso, entrevista: 24 de Novembro de 201061) . 

 

5.1.3.2. Apoios à Comunicação Social 

Não obstante o foco colocado nos leitores, o incentivo à leitura tem de ser 

enquadrado nos apoios do Estado à comunicação, uma vez que são as empresas que 

se candidatam e este valor faz parte das suas contas. No actual sistema, não existe 

qualquer ligação entre os incentivos directos e indirectos, previstos em diplomas 

diferentes. Uma empresa pode, por exemplo, candidatar-se e beneficiar do Incentivo à 

Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e 

Local sem ser contemplada pelo incentivo à leitura. Da mesma forma, também o 

investimento efectuado, mesmo com apoio do erário público, não é um factor de 

majoração para a obtenção do apoio à leitura. 

A autonomização legal do apoio aconteceu quando Feliciano Barreiras Duarte era 

Secretário de Estado, com o objectivo de “dar um sinal” ao sector sobre as mudanças 

em curso. “Por um lado, o porte pago tinha sido, na maior parte dos casos, até àquele 

momento, mais parte do problema do que da solução. Por outro lado, no futuro, tinha 
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 A entrevista presencial a Catarina Viana foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Notícias dos 
Arcos, em Arcos de Valdevez, a 14 de Julho de 2010.  
61 A entrevista presencial a Miguel Narciso foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Região de 
Leiria, em Leiria, a 24 de Novembro de 2010.  
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de ser mais parte das soluções do que dos problemas”, uma vez que, se fosse “bem 

usado” pelo Estado e pelos destinatários, era “um instrumento importante para a 

mudança do estado de coisas”, afirma aquele responsável. “A minha preocupação foi 

que aos olhos do sector dos media se percebesse que passava a haver um diploma 

autónomo do ponto de vista jurídico que disciplinasse a atribuição de verbas que 

tinham como único objectivo a criação de condições para que o incentivo à leitura a 

esse nível chegasse ao cidadão”, explica. 

Feliciano Barreiras Duarte diz que, nas reformas que delineou enquanto membro 

do Executivo, autonomizou o instrumento jurídico do chamado porte pago para “haver 

um conjunto de diplomas em que cada um tratasse de uma matéria”. “A reforma era 

vista como um harmónio. As pessoas do sector podiam estar a ver diminuir a 

percentagem de atribuição do porte pago, mas já começavam a sentir os efeitos da 

qualificação, da modernização, do bolo da publicidade a ser mais repartido, não 

havendo a concorrência desleal dos boletins municipais. Por isso é que nunca vi a 

reforma do porte pago isoladamente. O porte pago era uma das partes”, afirma.  

O Director do GMCS vê, do ponto de vista jurídico, “alguma conveniência” de 

haver um diploma para o incentivo à leitura e outro para os apoios directos: “Acho que 

há vantagem do ponto de vista dos beneficiários, uma vez que são realidades e lógicas 

diferentes, umas selectivas, outras não, com a intervenção do Estado a níveis 

diferentes”. Da mesma forma, Pedro Berhan não considera desajustada a existência de 

critérios diferentes para os dois tipos de apoios, uma vez que estão em causa 

“incentivos que visam finalidades diferentes, com procedimentos de intervenção 

diferentes e onde o universo dos beneficiários é diferente”. 

Arons de Carvalho refere que “podia ser interessante” uma articulação entre o 

porte pago e os incentivos directos, embora considere que esta possibilidade se tornou 

mais difícil com a separação dos dois incentivos. “Estes incentivos *directos+ à 

comunicação social estão muito desligados dos outros incentivos do Estado às 

empresas. Na Lei de 2001, havia um enquadramento no RIME – Regime de Incentivo às 

Microempresas. Agora não há o enquadramento, por exemplo, no QREN. Os 

empresários da comunicação social podiam ser também encaminhados para outros 

regimes de apoio, sobretudo nas zonas do país mais periféricas, com menos 

dinamismo económico, com menos mercado publicitário. Não há nenhuma informação 
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às associações quanto mais aos empresários sobre a existência de outros potenciais 

regimes de incentivo”, afirma. Por seu turno, Feliciano Barreiras Duarte diz que, “se 

possível, não deve haver esse tipo de majorações positivas”. 

 

5.1.3.3. Publicidade Institucional 

O sector recorda que as promessas de canalização da publicidade institucional 

para a imprensa regional continuam por cumprir, denunciando a falta de articulação 

entre diferentes medidas das políticas públicas. A imprensa regional tem questionado 

insistentemente o cumprimento deste diploma relativo à colocação de publicidade 

pelo Estado e de outras entidades públicas, bem como a distribuição dos anúncios dos 

actos de publicação obrigatória, que são uma fonte de receita para os meios de 

comunicação social, embora não possam ser enquadrados na denominada publicidade 

institucional.   

Sobre esta questão, o Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã 

(AIC), Salvador dos Santos, refere que a “publicidade Institucional é ilusória e só existe 

para alguns”. O Padre Tony Neves, sócio-fundador da Missão Press, afirma: “É um 

escândalo há muito denunciado pela Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, a 

que a Missão Press também está associada. Não chega nada às nossas publicações. Eu 

nunca consegui um único anúncio institucional e todos se queixam do mesmo. A lei 

não é cumprida”. 

José Miguel Piçarra, Presidente da AID, recorda que, no Decreto-Lei 231/2004, o 

Estado reconhece o papel dos jornais regionais, particularmente a sua capacidade de 

penetrar em zonas geográficas e em públicos aos quais a imprensa nacional tem maior 

dificuldade em chegar, e define a obrigatoriedade da distribuição das acções 

informativas e de publicidade estatais naqueles órgãos de comunicação regional. 

Contudo, argumenta, a realidade tem sido outra, com “permanentes situações de 

discriminação”. “Tem-se constatado infelizmente que a publicação de anúncios dos 

vários ministérios, nomeadamente das Finanças, Emprego e Segurança Social, Saúde e 

Justiça, tem sido efectuada exclusivamente em diários de Lisboa e Porto, privando-se, 

assim, as populações do contacto com anúncios que serão do maior interesse local”, 

afirma. 
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Paulo Jorge Sousa, Vice-Presidente da UNIR, considera que na questão da 

publicidade institucional “tudo corre mal”, denunciando a “fraca ou quase inexistente 

distribuição de publicidade institucional”. O Director do jornal Notícias de Gaia diz que 

há aspectos que “carecem de regulação”, dando como exemplo “as falhas na 

distribuição institucional obrigatória do Estado, bem como o inexistente critério de 

distribuição de publicidade concelhia, que origina muitas vezes a que não haja 

liberdade de expressão e jornais mais ou menos afectos a este ou aquele 

representante político da população”. “Neste particular, em muitos concelhos, a 

regulação da distribuição equitativa da publicidade obrigatória das autarquias pelos 

jornais locais conforme a periodicidade seria algo necessário. Tudo para que não 

aconteça o que vemos, que é haver filhos e enteados na imprensa regional”, afirma. 

Para este responsável, “deveria existir um mecanismo que obrigasse a publicidade 

institucional estatal a ser encaminhada para a imprensa regional. Os organismos 

estatais deveriam ser penalizados, se não respeitassem essa norma. Em caso extremo, 

deveria haver uma quota a ser distribuída”. 

O Presidente da Assembleia Geral da APIR, Ribeiro Cardoso, diz que a 

“publicidade institucional só vai para a televisão ou para os grandes diários” e a 

imprensa regional não tem direito a nada, apesar dos alertas feitos junto do poder 

político. 

Em relação à publicação de concursos públicos, a API defende “a obrigatoriedade 

da publicação dos anúncios nos sítios electrónicos dos jornais, o que não impede as 

publicações de negociarem a publicação dos anúncios em papel. Desta forma, 

atingem-se os desideratos, que são a manutenção do investimento publicitário por 

esta via, reduz-se o valor do preço base do espaço publicitário, mas permite-se que, 

através de propostas de valor acrescentado (publicação conjunta papel/electrónica, 

agregação de informações sobre a obra ou sobre empresas ou entidades participantes 

Associações representativas da imprensa local e regional  no contrato), se aumente a 

visibilidade das iniciativas objecto da contratação pública” (ERC, 2010: 511).  

Pela parte dos agentes políticos, o antigo Secretário de Estado com a tutela da 

Comunicação Social Arons de Carvalho admite que “grande parte dos órgãos do Estado 

e dos Ministérios não cumpre a lei da publicidade do Estado”, pois “distribuem onde 

querem e não com a percentagem definida por lei”, uma vez que não tem havido 
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“nenhuma publicitação desse incumprimento”. Por isso, considera necessário a 

existência de “uma regra no sentido de obrigar os órgãos do Estado que anunciam a 

cumprir a percentagem determinada para a imprensa regional”. 

Em 2007, Augusto Santos Silva, na qualidade de Ministro dos Assuntos 

Parlamentares, com a tutela desta área, citado pela comunicação social, terá admitido 

que a percentagem instituída por lei para ser atribuída à imprensa regional, 

ligeiramente acima dos 10 por cento, “não se encontra cumprida”, tendo dado 

“instruções precisas aos serviços para o facto de existir essa obrigação, que tem de ser 

cumprida” (Lusa, 2007, 23 de Janeiro). Contactado no âmbito deste trabalho, o ex-

Ministro dos Assuntos Parlamentares comunicou, através do seu assessor, que não 

está disponível para falar de assuntos relacionados com a anterior legislatura 

enquanto ocupar um cargo governativo (na altura da elaboração deste trabalho, no 

Ministério da Defesa). Já o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, também 

através de um assessor, referiu que política do Governo está vertida na actuação do 

GMCS. 

 Para além da denúncia da generalidade dos agentes da imprensa regional 

contactados sobre o incumprimento desta legislação, os responsáveis pelo 

Reconquista lamentam que o Estado não privilegie as empresas que têm investido, 

preferindo colocar os anúncios em publicações que não têm feito esforço próprio para 

melhorar a qualidade e criar emprego.  

Vítor Serra e José Júlio Cruz denunciam também a mudança de política, que 

frustrou as expectativas de quem investiu, numa preocupação que é partilhada pelo 

Padre Elísio Assunção, que reprova o que diz ser a “mudança das regras do jogo” em 

relação às “promessas e exigências” que tinham sido feitas ao sector relativamente à 

profissionalização. Este responsável declara que a mudança de Governo implicou uma 

alteração de política, deixando as publicações sem dinheiro para pagar os 

compromissos que tinham assumido, o que foi uma “injustiça” e uma “maldade”. 

“Há muitos que sofreram e que fecharam por causa disso: meteram-se a admitir 

jornalistas como a lei manda e tiraram-lhes o tapete. A situação afectou 

principalmente a imprensa regional. As publicações tiveram de aumentar a assinatura 

para satisfazer os empréstimos que contraíram. Entretanto, os assinantes acham que é 

muito caro e começam a desistir. Depois vem a crise e mais pessoas desistem. E agora 
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como é que eles fazem? Têm de despedir o pessoal. [...] Mas nem podem despedir 

porque as condições para aceder ao porte pago mantêm-se”, declara. 

Em síntese, não se vislumbra articulação entre esta medida de incentivo à leitura 

e outras estruturas cuja missão é a promoção da leitura. O incentivo à leitura faz parte 

das medidas de apoio à comunicação social que têm por alvo a imprensa regional, 

tendo funcionamento autónomo em relação aos apoios directos. Por outro lado, o 

sector reclama o cumprimento da publicidade institucional, na sequência das 

expectativas que foram criadas de que este seria um apoio para o sector. 

 

 

 

 

5.1.4. Adequação às Normas Legais: Nacionais e da UE 

A própria legislação tem o cuidado de referir que, “tendo em conta os limites 

fixados pelo direito da União Europeia, o incentivo privilegia inequivocamente o apoio 

aos leitores e não às empresas”, para o valor destes apoios não ser contabilizado no 

regime dos auxílios de minimis. Esta é uma realidade admitida por agentes das 

diferentes áreas de actuação, desde os políticos aos responsáveis pelos órgãos de 

comunicação social. 

O antigo Secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte recorda que, “nos 

últimos anos, estuda-se ao nível da União Europeia, entre a Comissão Europeia e o 

Parlamento Europeu, medidas para evitar entraves à livre concorrência”. Este ex-

governante diz que estudou “ao milímetro” toda a legislação europeia e percebeu que 

“o porte pago tal e qual o conhecemos em Portugal só tinha paralelo com algo que 

existia em França”. “Ao nível do chamado direito comunitário e da concorrência, é 

bom que estejamos preparados para que haja uma decisão que nos vai obrigar a 

acabar com o porte pago. Já na altura [em que estava no Governo] tinha havido uma 

chamada de atenção para a violação das normas da concorrência na União Europeia”, 

refere. Em seu entender, este incentivo é, de facto, “um instrumento perturbador da 

sã concorrência”.  

Por seu turno, o antigo governante Arons de Carvalho admite que o novo regime 

terá sido condicionado pelas regras de Bruxelas, mas não acredita que o apoio afecte a 
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concorrência no sector, pois “nem sequer existe qualquer concorrência entre 

empresas portuguesas e estrangeiras a este nível”. 

O Director do GMCS reconhece que a alteração da designação do porte pago 

para incentivo à leitura está historicamente ligada a algumas reservas, por parte das 

instâncias europeias, da conformidade do incentivo do chamado porte pago com as 

regras da União Europeia.  

Paulo Ferreira considera que o apoio não levanta problemas de concorrência em 

relação aos jornais nacionais, porque são “mundos completamente diferentes”, 

constatando que os jornais nacionais não têm uma implantação tão forte nas regiões 

do interior onde há (ou havia) melhores jornais regionais. 

O presidente da API refere que, do ponto de vista de um apoio à indústria e à 

distribuição, este apoio, tal como o conhecemos, é uma barreira para a entrada no 

mercado do novos projectos, uma vez que o apoio só é concedido a publicações com 

registo na ERC há pelo menos um ano e que no período imediatamente anterior à 

candidatura apresentem um tempo mínimo de edições ininterruptas, que varia 

conforme a periodicidade, tendo sido criada para “impedir que jornais e revistas de 

ocasião entrem no mercado”. Para João Palmeiro, um mecanismo de salvaguarda para 

contornar este problema seria, por exemplo, a declaração de honra dos que iniciam 

actividade que, se a publicação fracassar no final de dois anos, devolveriam 80% do 

benefício, apresentando, à partida, uma garantia bancária.  

O Vice-Presidente da UNIR concorda que neste momento o apoio afecte a 

concorrência no sector, “porque os que não têm direito, têm, à partida, mais custos 

que os que têm o apoio. Há uma clara desvantagem dos que não têm direito ao 

incentivo à leitura”. 

Entre os parceiros europeus, existem diferentes modelos de incentivo à 

imprensa, que na maior parte dos casos, à semelhança de Portugal, também conjugam 

apoios directos e indirectos. Entre os incentivos directos, incluem-se sobretudo os 

apoios à distribuição das publicações e regimes fiscais mais favoráveis à imprensa. 

Paulo Ferreira adverte que “só num ou dois países da União Europeia é que se 

encontra algo parecido com o porte pago” e que há “outros que são muito mais 

inteligentes”, como o abatimento nos impostos, em que “quanto maior fosse a 

facturação do jornal menor era o imposto que [a publicação] pagava. Os 15% de 
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impostos que eles deixavam de pagar seriam reinvestidos no ano seguinte no jornal e 

assim sucessivamente, durante um tempo estabelecido”. “Isto é um subsídio 

inteligente, não tem nada a ver com o porte pago. Tem a ver com a qualidade”, afirma. 

Em síntese, o diploma legal parece ter sido pensado de forma a não violar a 

legislação comunitária, embora haja quem questione se este apoio não afecta a 

concorrência porque apoia um sector específico e dentro dele publicações que reúnam 

determinadas características. 

  

5.1.5. Rapidez e Transparência dos Mecanismos de Decisão 

Desde que cumpram os requisitos para poderem ter acesso a este incentivo, as 

empresas já estão habituadas à instrução dos processos de candidatura, tendo em 

conta que este é um apoio com um longo historial. Pedro Berhan afirma que esta é 

uma legislação de 2007, que revogou uma legislação de 2005, não tendo suscitado 

dificuldades, quer aos serviços do GMCS, quer aos beneficiários. “Pessoalmente, nunca 

ninguém me fez chegar esse problema”, refere. Aquele responsável diz que, como as 

empresas já estão familiarizadas com o incentivo, o normal é aparecerem processos 

que cumprem todos os requisitos, sendo que “a excepção é haver necessidade de 

notificar os candidatos para suprirem deficiências”. 

O Director do GMCS refere que o incentivo à leitura tem a especificidade de as 

candidaturas poderem ser apresentadas em qualquer altura do ano, desde o primeiro 

dia útil do ano, que é o dia 2 de Janeiro, até ao último dia útil do ano, que se não for 

um fim-de-semana é o dia 31 de Dezembro. Se as candidaturas tiverem algum vício na 

instrução, se faltar algum requisito, o GMCS notifica os candidatos para suprirem as 

deficiências encontradas. “Desse ponto de vista, há alguma vantagem em relação a 

outros incentivos em que tem acontecido que as candidaturas são apresentadas com 

deficiência, mas, como há prazos, muitas vezes os candidatos não conseguem suprir as 

deficiências a tempo. Isso significa que perdem a possibilidade de se candidatarem 

aquele incentivo e só podem vir *a apresentar nova candidatura+ no período seguinte”, 

afirma. 

Em síntese, como não há período de candidatura, as empresas podem-se 

candidatar a qualquer altura. Para além disso, não há avaliação subjectiva das 
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candidaturas – as empresas recebem o apoio, se cumprirem os critérios estipulados na 

legislação –, o que torna o processo mais transparente. 

 

 

5.1.6. Garantias Formais de Acompanhamento e Fiscalização 

A legislação estipula qual a entidade responsável pela fiscalização e punições a 

aplicar no caso de incumprimento. Pedro Berhan recorda, aliás, que a fiscalização “é 

uma exigência legal, uma vez que o diploma dos incentivos prevê que o GMCS leve a 

cabo essa fiscalização, podendo alocar 10% do montante global do incentivo às custas 

da auditoria”. 

Para além de estar especificado na legislação que cabe ao GMCS zelar pela 

fiscalização da atribuição do apoio, o Tribunal de Contas acompanha a aplicação dos 

incentivos. Em termos de processo político, há o acompanhamento na Assembleia da 

República, onde se têm registado iniciativas parlamentares sobre esta matéria. 

O modelo de pagamento, que prevê que sejam os operadores postais a receber o 

dinheiro pelas publicações que expediram, diminui à partida a possibilidade de as 

editoras verem no apoio uma fonte directa de verbas para as suas tesourarias.  

Por outro lado, se as empresas enviarem publicações para não assinantes, 

também têm de fazer um esforço financeiro, uma vez que actualmente são estas 

entidades a pagarem 60% do valor da expedição postal. 

O modelo não prevê a avaliação do impacto do apoio nos projectos, para ver se 

têm qualidade ou não, até porque agora do ponto de vista da filosofia do incentivo o 

foco está centrado no leitor. Desde que a publicação cumpra os critérios formais, tem 

direito ao apoio, tal como já foi referido. 

Em síntese, o diploma prevê fiscalização e punições para o caso de 

incumprimento. Embora haja requisitos legais difíceis de fiscalizar, o sistema acaba por 

ter vários níveis de fiscalização que se complementam: o GMCS confere os 

documentos que habilitam a empresa a beneficiar do apoio e acompanha a execução 

mensal do apoio; as auditorias externas encomendadas pelo GMCS para averiguar a 

legalidade na atribuição do incentivo; os mecanismos internos de fiscalização dos 

operadores postais; o acompanhamento que o Tribunal de Contas faz dos gastos 

públicos; e a avaliação que o poder político faz desta medida. 
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5.2. A Execução das Políticas de Incentivo 
 

Depois de uma primeira etapa de definição política do apoio e do seu modelo de 

funcionamento, a segunda fase diz respeito à execução desta medida no terreno. 

Pretende-se, nesta secção, avaliar a forma como os princípios enunciados na legislação 

são aplicados, continuando a socorrer-nos de um conjunto de fontes documentais e de 

diversas metodologias de recolha de dados no terreno. 

 

 

5.2.1. Facilidade na Obtenção dos Incentivos 

Cabe ao GMCS a tarefa de gerir a atribuição do incentivo à leitura, tal como os 

organismos que o antecederam faziam com o porte pago. Pedro Berhan explica que, 

para além do diploma legal de 2007, que atribuiu essa competência legal ao GMCS de 

organizar os meios para a gestão desse incentivo, existe um despacho do Director 

daquele serviço que define algumas regras do ponto de vista procedimental para que 

os candidatos possam entregar as suas candidaturas em conformidade com aquilo que 

é exigido por lei.  

Os documentos necessários são apresentados no site do GMCS, incluindo a 

possibilidade de preenchimento online do requerimento de candidatura. Este serviço 

também está disponível no Portal da Empresa. Em qualquer das páginas há referência 

aos contactos que podem ser utilizados para tratar desta matéria.  

À medida que existem cada vez mais documentos em formato digital e que 

aumenta a desejável articulação entre os diferentes serviços da administração pública, 

os processos podem avançar no caminho da desmaterialização. Como refere o Director 

da revista Fátima Missionária, há dados que o Estado tem meios de verificar sem estar 

a pedir a declaração às empresas, “perdendo-se tempo e amontoando-se papel”.  

O Administrador da Açormédia, Lourenço Melo, considera que a candidatura 

inicial ao porte pago é “francamente burocrática”. Contudo não é, na opinião do 

responsável pelo diário açoriano, desnecessária, uma vez que não pede informações a 
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mais. Por seu turno, o Padre Tony Neves pensa que os mecanismos de acesso ao 

incentivo à leitura “são difíceis e há sempre o receio de, quando se faz um pedido do 

género, haver uma daquelas fiscalizações que encontram sempre uma pequena falha 

para deitar tudo a perder” e “a eventual multa poderá ser bem maior do que qualquer 

benefício que daí possa advir”. O Presidente da AIC refere que, desde que se cumpram 

as normas estabelecidas pelo decreto, torna-se simples obter incentivos. 

O Presidente da AID diz que “é sabido que são já muito poucos os jornais que  

beneficiam de incentivo à leitura e as exigências burocráticas farão abandonar os 

restantes títulos, restando no final os diários que, por terem periodicidade diária e o 

um grande número de assinantes, persistirão até ao final”.  

O Director do GMCS alerta para a existência de um “braço de ferro – 

provavelmente sempre houve, há e haverá – entre os particulares, que acham que a 

administração pública é demasiado exigente, e a administração pública, que acha que 

os particulares são demasiado facilitistas”. Pedro Berhan diz que os serviços estão 

disponíveis para eliminar os procedimentos que revelem excesso de burocracia, mas 

“sem ferir as regras legais” que regem o funcionamento da administração. Na mesma 

linha, também a ex-Directora do ICS diz que a burocracia é precisa, ainda que sem 

exageros. 

 Pedro Berhan refere que a melhoria deste processo pode passar por medidas de 

gestão interna, sem ser necessário pedir ao ministro da tutela que tenha alguma 

iniciativa legislativa. “Estamos sempre muito abertos e receptivos a melhorar o nosso 

procedimento porque a administração pública, embora muitas vezes se esqueça disso, 

está o serviço do público”, afirma. 

As candidaturas são entregues ao GMCS, onde são analisadas. Segundo Pedro 

Berhan, este trabalho está sob a alçada do Departamento de Desenvolvimento dos 

Meios de Comunicação Social, que gere todos os incentivos, incluindo o incentivo à 

leitura. Este sector tem uma directora de serviço e técnicos sobretudo com formação 

na área económica, que fazem essa análise e apreciação das candidaturas. 

O Director daquele serviço diz que, numa primeira fase, é verificado se há algum 

problema de elegibilidade de candidaturas, pois há requisitos legais que é preciso 

cumprir para que os beneficiários possam estar em condições de beneficiar deste 

incentivo.  
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A partir do momento em que essa fase de apreciação sobre a elegibilidade das 

candidaturas é ultrapassada, o incentivo é concedido. “Não há aqui uma lógica de 

concurso público, não há nenhuma selectividade que seja introduzida, ao contrário de 

outros incentivo que o GMCS gere, em que, por força de restrições orçamentais, como 

há sempre mais pedidos do que o dinheiro disponível para conceder, é necessário 

introduzir critérios de selectividade. O incentivo à leitura tem essa especificidade: 

todas as candidaturas que reúnam as condições legais de elegibilidade para tal, para 

poder beneficiar, beneficiam do incentivo à leitura”, afirma Pedro Berhan. 

Este responsável refere que, ao contrário do que se verificou no passado, “o que 

tem acontecido nos últimos anos, fruto da diminuição da comparticipação do Estado, 

que actualmente se situa em 40%, é que o montante anualmente inscrito no GMCS 

para o incentivo à leitura tem sido excedentário” e não há dívidas aos operadores 

postais”. Pedro Berhan afirma que, sem a introdução de qualquer selectividade, em 

2010, estavam inscritos no orçamento 5,5 milhões de euros e foram gastos cerca de 4 

milhões. Pedro Berhan adianta que o GMCS “teve, em 2010, mais uma vez em 

números redondos, um orçamento de cerca de 10 milhões de euros”, pelo que “os 5,5 

milhões para o incentivo à leitura representam mais de 50 por cento”.  

Na sequência de um pedido do Gabinete do Ministro dos Assuntos 

Parlamentares, que tutela o GMCS, a Direcção de Serviço que gere o incentivo 

elaborou uma informação em que analisa a diminuição da verba gasta em 2010 

relativamente a 2009 no valor de meio milhão de euros. A Directora de Serviço, Luzia 

Coelho, refere que esta redução deveu-se à diminuição do número de publicações 

apoiadas – 35 deixaram de receber o incentivo à leitura porque não o solicitaram e 5 

entraram de novo na lista das publicações que beneficiam deste apoio – e à diminuição 

das expedições (Coelho, entrevista: 2 de Fevereiro de 201162). A Directora de Serviço 

explica que o orçamento de 2010 para este incentivo foi determinado contando com a 

inflação e com um aumento de expedição, que não se veio a verificar devido à crise 

económica. Por isso revelou-se excedentário. A estes factores, a API junta o facto de 

ter sido introduzido um novo tarifário, resultante das negociações com os CTT, em que 

o grama a grama substitui o pagamento por escalão. 
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 A entrevista presencial realizou-se a 2 de Fevereiro de 2011, em Lisboa. 
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Sobre os montantes do apoio, a auditoria do Tribunal de Contas (Relatório de 

Auditoria N.º 45/08 – 2.º S) refere que “comparativamente ao ano de incidência da 

anterior auditoria (2002), diminuiu significativamente (em 43,3%) o número de 

publicações beneficiárias do ‘porte pago’, tendo também a percentagem de 

comparticipação nos custos de expedição passado para 60%, quando então variava 

entre 80% e 95%. Como consequência, verifica-se uma assinalável redução (em 42,9%) 

entre o montante facturado pelos operadores postais nesse ano, € 13,1 milhões, e o 

montante facturado e pago em 2007, € 7,7 milhões” (Relatório de Auditoria N.º 45/08 

– 2.º S, 2008: 7).  

O Tribunal de Contas nota que, “pelo efeito da diminuição dos encargos com o 

‘porte pago’ e do aumento da dotação afecta ao seu pagamento, em 2007, não se 

verificou a situação observada anteriormente, de suborçamentação das verbas 

necessárias aos pagamentos desses encargos”. Isto porque, pode ler-se no mesmo 

relatório, “em 2002, para pagamento desses encargos aos CTT não obstante os 

Correios terem facturado ao ICS 13.072.879 euros, foi orçamentado para pagamento 

desses encargos apenas 4.393.478 euros (33,6%). De 1999-2002 as dotações 

orçamentais cobriram apenas cerca de 1/3 desses encargos, afectando, com 

significado, os valores da Conta” (Relatório de Auditoria N.º 45/08 – 2.º S, 2008: 16-

17).  

Em síntese, depois de um período de suborçamentação crónica, com grandes 

dívidas aos CTT, as verbas inscritas no orçamento para este apoio são suficientes para 

o seu pagamento. Da mesma forma, também o peso deste incentivo no orçamento 

tem vindo a diminuir. Embora não tenha recebido queixas, o GMCS está disponível 

para melhorar os procedimentos, sem ferir a legalidade, de forma a tornar o processo 

de obtenção do apoio mais cómodo para a empresas. 

 

5.2.2. Rapidez na Disponibilização  

O Director do GMCS refere que, a partir do momento em que os serviços 

verificam o cumprimento dos critérios para obtenção do apoio, os  candidatos são 

informados das condições para beneficiarem do incentivo à leitura. É-lhes então 

pedido que façam chegar ao GMCS os documentos comprovativos das despesas 
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efectuadas com os portes do correio. Essas despesas serão pagas aos operadores 

postais que fizerem chegar as publicações aos assinantes.  

No caso dos CTT, empresa que historicamente tem estado a associada a este 

apoio, na medida em que durante muitos anos foi a única operadora postal, existe um 

software específico de facturação, uma vez que é preciso dar origem a duas facturas 

de valores diferentes (para os editores e para o GMCS). 

Neste âmbito, não foram notadas queixas relevantes por parte dos agentes do 

sector, muitos dos quais já estão habituados à rotina de renovação dos cartões deste 

incentivo, que sugerem poder vir a tornar-se automática. 

  

5.2.3. Acompanhamento e Monitorização  

Os apoios concedidos pelo GMCS em 2007 foram alvo de uma auditoria do 

Tribunal de Contas (Relatório de Auditoria N.º 45/08 – 2.º S), que aponta a fiscalização 

dos apoios concedidos como uma das áreas críticas. O Tribunal de Contas diz que a 

verificação do cumprimento das entidades beneficiárias era feita “no processo de 

atribuição dos cartões de acesso (renovados a cada dois anos)” e “por acções de 

controlo, realizadas por empresas de auditoria contratadas para o efeito, as últimas 

das quais efectuadas em 2004, junto de 30 publicações”.  O relatório lembra que a 

Divisão de Fiscalização do ex-Instituto da Comunicação Social foi extinta, tendo o 

pessoal que a integrava transitado para a Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social (ERC), pelo que o GMCS “não dispunha de recursos humanos para a realização 

de suficientes acções de fiscalização junto dos beneficiários”.  

Em face disto, o Tribunal de Contas recomenda que “seja instituída a 

obrigatoriedade de apresentação periódica ao GMCS” dos elementos relativos às 

“obrigações do promotor susceptíveis de comprovação documental (como é o caso do 

pagamento das assinaturas) ” e que sejam criados “procedimentos de conferência, 

sistemática ou por amostragem, com o necessário suporte informático, dos valores 

apresentados pelos CTT”. Para além disso, aquele órgão recomenda que sejam 

“publicitadas, sob a forma de dados gerais, as acções de fiscalização realizadas, as 

irregularidades detectadas, bem como os processos de contra-ordenação e respectivas 

sanções”.  
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O Director do GMCS afirma que, em resposta a essa recomendação do Tribunal 

de Contas, os serviços começaram a fazer fiscalizações de dois tipos: além de haver 

uma fiscalização com a prata da casa, interna, relativamente pontual porque os meios 

humanos para fazer este trabalho eram limitados, houve o lançamento de um 

concurso para empresas especializadas para a realização de auditorias.  

Na sequência desse concurso, a BDO fez a auditoria a 20 publicações periódicas 

para o período 2007/08 e a 11 publicações para o ano de 2009. Estas auditorias 

começam com a marcação da data e envio da lista de documentação que as editoras 

terão de disponibilizar. Segue-se a visita de campo para recolha dos dados, que 

posteriormente serão tratados. Nestas auditorias ao incentivo à leitura foram 

identificados três grupos-tipo de irregularidades: limitações de âmbito; situações de 

incumprimentos à legislação; e, ainda, pequenos incumprimentos ao que está previsto 

na lei. 

Falando um pouco de situações concretas dos três grupos, a auditora da BDO 

Ana Gabriela Almeida (entrevista: 1 de Março de 201163) aborda as limitações de 

âmbito, casos em que se verifica a falta de condições para deliberar conclusivamente 

sobre a adequação das práticas das publicações ao disposto na lei. Neste grupo, a 

irregularidade acontece quando, por exemplo, são pedidas informações à editora, 

baseadas na legislação, e não há informação ou não são facultados todos os elementos 

solicitados. Essa lista de pedidos é remetida previamente para a editora, que, 

anteriormente, já recebeu uma notificação do GMCS, informando de que será 

auditada. “Esta lista pretende, de uma forma exaustiva, que os elementos que 

permitam a avaliação do que está previsto na lei sejam facultados, de modo a fazer o 

cruzamento da informação e verificarmos até que ponto se cumpre com a legislação”, 

refere Ana Gabriela Almeida. 

Neste âmbito, os documentos que permitam quantificar os assinantes, sejam 

eles as facturas dos operadores postais com as quantidades enviadas, em cada 

período, ou a base de dados dos assinantes, são elementos centrais. É a partir da base 

de dados, seleccionando um número de assinantes, que é verificado até que ponto o 
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 A entrevista presencial realizou-se a 1 de Março de 2011, em Lisboa. As referências posteriores às 

declarações de Ana Gabriela Almeida têm como base esta entrevista. 

 
 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

187 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

pagamento das assinaturas está dentro da lei. “O mais importante é mesmo verificar 

as assinaturas, uma vez que esse é o objectivo do incentivo: verificar se o jornal chega 

aos assinantes”, afirma aquela responsável. 

Na realidade, segundo a auditora, estas situações de limitações de campo 

acontecem porque as bases de dados nem sempre são fiáveis. Ana Gabriela Almeida 

considera que isto acontece porque as editoras têm pouca disponibilidade monetária 

para investir na melhoria do seu funcionamento interno, que em muitos casos ainda é 

“muito simplista”. 

Outra situação de limitação de âmbito foi encontrada através da impossibilidade 

de verificar o peso máximo da publicação expedida e da inexistência de facturas 

detalhadas, reportando os valores específicos do máximo de 200g. Há, ainda, falta de 

informação de elementos que permitam concluir os prazos/períodos de tempo 

determinados para o pagamento da assinatura, uma vez que muitas publicações não 

passam recibos ao pagamento em dinheiro vivo. Não existem, por fim, elementos 

facultados que permitam concluir sobre a concordância entre os valores registados em 

facturação ao operador postal e o que é declarado ao GMCS. Faltam, muitas vezes, 

elementos relativos ao encerramento de contas e balanços anuais, de modo a 

acederem à informação da regularidade do pagamento de impostos 

Os incumprimentos da legislação relatados são vários e prendem-se, 

essencialmente com: a ultrapassagem do período determinado do pagamento da 

renovação da assinatura; a ultrapassagem do prazo limite de pagamento da editora ao 

operador postal (estipulado em 3 meses); as ofertas da editora estarem incluídas no 

número de envios facturados pelos operadores postais e o não cumprimento da 

expedição em regime de avença, não tendo a sua situação fiscal regularizada e não 

comunicando estes incumprimentos ao GMCS. Uma irregularidade detectada pela 

primeira vez foi um operador postal ter aplicado um desconto de 20% para o editor, 

mas não faz o mesmo desconto para o GMCS. 

As situações menores prendem-se com situações mais leves: às vezes são 

verificadas faltas de concordância entre o número da Carteira Profissional dos 

jornalistas na publicação e no respectivo documento; os valores da tiragem inscritos na 

ficha técnica são superiores aos que se verificam através da consulta dos documentos 

de facturação à gráfica: falta de declaração ao GMCS, aquando do pedido do incentivo, 
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de licenças sem vencimento e da saída de jornalistas da publicação, ou alteração da 

periodicidade da publicação não comunicada ao GMCS, entre outros. 

Os auditores notam “uma diferença abismal” ao nível do funcionamento entre as 

publicações mais pequenas e as maiores, algumas já inseridas em grupos económicos, 

sendo que estas últimas já têm mecanismos de corte automático das assinaturas 

quando o assinante não procede ao pagamento dentro prazo legalmente estipulado. 

Contudo, Ana Gabriela Almeida reconhece que os editores têm argumentado que o 

corte pode levar à perda de assinantes, uma vez que muitos deles, como mostra o seu 

historial, acabam por regularizar a situação, pagando vários anos na mesma altura.  

No relatório final para o GMCS, apontam elementos para acabar com as 

situações anómalas, como o reforço dos recursos técnicos (nomeadamente através do 

apetrechamento com bases de dados adequadas) e humanos, que está dependente da 

capacidade financeira dos editores, ou a necessidade de pedagogia em alguns 

aspectos, como por exemplo a obrigatoriedade de guardar os comprovativos da 

consulta de preços junto de vários operadores postais, uma vez que a legislação 

estipula que as entidades titulares das publicações “devem garantir os melhores 

preços de mercado para os encargos de expedição a assumir pelo Estado”. 

O material recolhido pode servir como evidência dos incumprimentos e, por isso, 

a BDO guarda cópias de todos os registos, sendo, depois, solicitados pelo GMCS, 

sempre que necessário para a constituição de prova. Lino Craveiro, Assessor do 

Director do GMCS, refere que, perante os incumprimentos, há várias possibilidades, 

como arquivar os processos, emitir uma recomendação ou avançar com contra-

ordenações, tal como está estipulado na legislação (Craveiro, entrevista: 3 de 

Fevereiro de 201164). Este responsável diz que, perante os incumprimentos que 

existem, não é muito comum o recurso aos tribunais, embora haja, por vezes, lugar à 

aplicação de coimas. Os casos mais graves de violação da lei verificam-se nos 

incentivos directos. 

“A percepção que eu tenho é que, neste sector, não se cometem mais abusos 

dos que se cometem em geral, em todos os sectores onde o Estado tem este papel de 

incentivador, neste caso, atribuindo subsídios financeiros. Há sempre a tentação, por 

parte de pessoas menos escrupulosas, de querer fintar as regras, beneficiar dos 
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 A entrevista presencial realizou-se a 3 de Fevereiro de 2011, em Lisboa. 
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incentivos dos quais não podem beneficiar. Eu diria que neste sector não é 

particularmente notório um grau de prevaricação maior do que nos restantes casos”, 

diz Pedro Berhan. 

O Presidente da API considera que o sistema actual é extraordinariamente 

seguro, não permitindo fraudes. “Este é um incentivo muito seguro do ponto de vista 

da sua exequibilidade porque quem recebe é o prestador do serviço e o facto de 

prestador ser uma empresa do Estado é naturalmente a segurança máxima. Ao longo 

destes anos não conhecemos nenhuma aldrabice feita com o porte pago que não seja 

a do empolamento do número de assinantes (estar a enviar jornais para pessoas que 

não eram verdadeiramente assinantes). Não há histórias de terem sido pagos 

exemplares que não foram enviados. O jornal circulou e foi para alguém, a questão é 

saber se esse alguém queria ter o jornal e estava disposto a pagar por ele ou 

simplesmente ficava muito contente porque tinha o jornal e o lia”, afirma. 

O responsável pelo Correio Editorial da Direcção de Marketing dos CTT nota que, 

actualmente, existe maior rigor por parte de todos os agentes envolvidos na expedição 

postal de publicações periódicas que contam com apoio de verbas do erário público do 

que havia há uns anos, designadamente quando o porte era integralmente pago pelo 

Estado.  

Ricardo Castanho refere que “é mais difícil” do que no passado haver fraudes. 

Em seu entender, mesmo os editores “são mais rigorosos naquilo que dizem nas 

expedições”, uma vez que têm que pagar 60 por cento do custo de tudo o que 

enviarem, pois já não há a possibilidade de ofertas. Por outro lado, os funcionários dos 

CTT que recebem as publicações “têm muita experiência em termos de volume” e 

detectariam anomalias que pudessem existir no número de exemplares expedidos. A 

própria empresa tem equipas especializadas em auditorias internas que regulamente 

fazem o controlo por amostragem, sem os editores saberem, ao qual se juntam as 

auditorias promovidas pelo GMCS. 

Não obstante, o antigo Secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte refere 

que este modelo “tem bolsas de alguma dificuldade de fiscalização, mas já foi mais 

difícil”, uma vez que “as novas tecnologias de comunicação e de informação permitem-

nos maior rigor”. “Onde havia mais dificuldades era na intersecção com os CTT: 

número jornais expedidos, se eram cumpridas as quotas de oferta. Havia queixas de 
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pessoas que recebiam jornais à borla que nunca tinham assinado. Por exemplo, havia 

jornais propriedade de uma empresa de máquinas e cada pessoa que no país 

comprasse uma máquina àquela empresa passava a receber o jornal à borla, mesmo 

que fosse de uma zona completamente diferente daquela onde morava. Durante anos, 

o ICS deixou passar isto na fiscalização. Muitas vezes, só em casos extremos é que se 

descobria”, afirma. 

Feliciano Barreiras Duarte diz que é “cada vez é mais difícil” cometer 

ilegalidades, mas adverte que “ainda é possível porque a criatividade de algumas 

pessoas é muito grande” e explicaram-lhe “que não acreditasse que era possível 

montar um sistema completamente inviolável”. Lembro-me até de algumas pessoas 

das associações que me diziam que isto é como o direito fiscal: pode-se fazer as 

maiores e melhores reformas fiscais, mas o direito fiscal como sistema de normas 

jurídicas assistido de protecção coactiva tem sempre formas elásticas de fazer a 

interpretação dos casos concretos”, refere.  

Perante o relatório do Tribunal de Contas, o deputado do PSD Fernando Negrão 

revelou a intenção de o partido apresentar um requerimento ao Governo pedindo 

maior fiscalização. Salientando que o PSD, enquanto Governo, diminuiu o porte pago e 

o número de publicações da imprensa regional dele beneficiárias, Negrão admitiu 

também que os sociais-democratas não tomaram a iniciativa de fiscalizar a aplicação 

da lei. Nunca houve fiscalização, resumiu, mas a decisão do TC é um elemento que 

considera muito importante (Negrão, entrevista: Novembro de 201065). 

Entre os responsáveis pelas publicações há uma corrente que defende o 

aumento da fiscalização, argumentando que estas acções não têm chegado a todo o 

universo de beneficiários. Mas, há também quem denuncie uma atitude de suspeita, 

quase permanente, do Estado em relação ao sector. O Director da Fátima Missionária 

diz que as publicações beneficiárias do porte pago são encaradas, à partida, como 

“prevaricadoras”, quando, na verdade, são “colaboradoras do Estado”: “Se nos dão o 

incentivo é porque querem a nossa colaboração”. 

Em síntese, a fiscalização tem revelado que se verificam casos de incumprimento 

das regras do incentivo à leitura, alguns ligados a critérios que as empresas contestam, 

como o prazo para o pagamento da renovação das assinaturas ou proibição de ofertas. 
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 A entrevista telefónica realizou-se na última semana de Novembro de 2010. 
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Os actores ligados a esta área consideram o sistema seguro do ponto de vista da 

correcta utilização dos dinheiros públicos, embora com algumas reservas que uma 

matéria desta natureza naturalmente suscita. 

 

5.3. Os Resultados das Políticas de Incentivo 
 

Esta medida de incentivo vai, previsivelmente, ter consequências em várias 

áreas, que importa analisar, como o impacto junto do público, que se traduz nos níveis 

de leitura; nas empresas e no sector da imprensa regional, nomeadamente em relação 

ao seu desempenho financeiro; na coesão nacional e ligação à diáspora; e no correcto 

uso dos dinheiro públicos. 

 

5.3.1. Resultados da Parte do Público 

Os estudos de audiência mostram que a imprensa regional é importante para os 

hábitos de leitura, pois sensivelmente metade da população com mais de 15 anos 

costuma ler ou folhear este tipo de publicações: segundo o Bareme de Imprensa 

Regional, 50,9% em 2003, 51,4% em 2004, 54,3% em 2005, 2007, 47,3% e, 2007, 49,7% 

em 2009 e 51,9% em 2010. 

Estes são valores relevantes num país com poucos hábitos de compra de jornais. 

João Palmeiro sublinha que, em Portugal, os jornais são lidos, mas não são comprados. 

“A ideia que tenho é que não há uma diferença efectiva entre o número de pessoas 

que diz ler os jornais regionais, entre 2004 e 2010”, afirma, considerando que “isto 

mostra que os leitores, em si, se mantiveram enquanto leitores, mesmo que as 

assinaturas tenham diminuído”.  

Este é um sector com algumas especificidades decorrentes da ligação entre os 

leitores e as publicações. Rui Paulo Lopes defende que “a relação entre os assinantes e 

a imprensa regional é de muita proximidade e sentimentalismo, de modo que, mesmo 

que o público sinta que há menos qualidade, não deixa de assinar. Não se trata, 

portanto, de um mercado muito racional, deste ponto de vista”.  

Não obstante, os responsáveis pelos jornais relacionam a perda de leitores com o 

aumento dos preços das assinaturas, provocados pela diminuição da percentagem de 

comparticipação, bem como com o redobrado rigor com o prazo do pagamento das 
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assinaturas. Da mesma forma, os editores e responsáveis pelas associações do sector 

também referem que a disponibilização das publicações em redes públicas de leitura 

tarefa ficou mais dificultada a partir do momento em que deixou de ser possível uma 

percentagem de ofertas. 

O Director da Fátima Missionária, Padre Elísio Assunção, diz que não permitir o 

envio de publicações para escolas, bibliotecas e outras instituições que não tenham 

assinatura “é empobrecer o país”. “Havia uma parceria: eu oferecia a revista, o Estado 

colaborava com o porte. O Estado não quis manter essa parceria”, afirma, criticando a 

dualidade de critérios para os cortes nas despesas públicas: “O porte pago custa 5 

milhões – passaram para 40% para reduzir de 10 para 5 milhões –, quando à RTP dão 

120 milhões, que tem publicidade e nós não temos. Não vemos uma gota de 

publicidade institucional, apesar das promessas, dos encontros, das reuniões que 

tivemos. Não chega nada. Isso fica para os lóbis”. 

Em seu entender, o “esforço” e “serviço” que a revista está a prestar “à língua e 

à cultura portuguesas” devem ser apoiados pelo Estado. O Padre Elísio Assunção conta 

que cada exemplar da Fátima Missionária que chega ao Niassa (Moçambique) tem à 

sua espera uma lista de nomes de pessoas que se inscreveram para ler esta revista. 

Este é um caso extremo, mas também por cá a revista afirma desempenhar um papel 

importante junto de comunidades no interior do país com poucos hábitos de leitura.  

Este responsável diz que o incentivo à leitura não deve ser só para “atrair novos 

leitores”, mas “também manter os que estão”. Na sua opinião, esta questão é 

particularmente importante porque “há um analfabetismo crónico na população 

portuguesa. Quem salva isso são estas publicações (revistas e jornais regionais), uma 

vez que os jornais nacionais são lidos por uma franja muito pequena da nossa 

população do interior. Ao menos as pessoas que lêem estas publicações não esquecem 

a leitura e ainda mantêm vivo o pouco que sabem”.  

Para além disso, sustenta que há leitores que encomendam livros depois de 

lerem as recensões na Fátima Missionária. “A leitura não é simplesmente contar o 

número de assinantes, que aumentou ou diminuiu. São todos estes mecanismos que 

fazem com que um povo continue a ler e não perca o hábito de leitura”, alerta.  

O Notícias dos Arcos admite continuar a enviar exemplares impressos para 

algumas instituições porque tem “bom coração”, apesar de lhe “sair do bolso”. “É 
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incrível como é que o Estado, que gasta dinheiro em tantas coisas mal gastas, anda a 

contar os tostões para poupar no porte pago. O porte pago reverte mais a favor dos 

assinantes do que propriamente dos proprietários. Nós nem lucramos nada porque o 

subsídio não nos é pago a nós. É pago aos Correios”, diz o Director.  

Mário Pinto afirma que o jornal presta “um serviço público na divulgação da 

língua e da cultura portuguesas. Há muitos assinantes que ensinaram aos filhos a 

língua e alguns aspectos do país a partir do jornal”. A abertura à sociedade leva o 

jornal a apresentar uma página quinzenal do Agrupamento de Escolas de Valdevez, 

chamada ‘Arco Escolar’, da responsabilidade da Equipa de Promoção da Imagem e das 

Ideias do Agrupamento, surgida no âmbito da equipa do Plano Tecnológico de 

Educação, que tem por objectivo divulgar as actividades dos estabelecimentos de 

ensino, para além de uma página de publicidade de uma escola profissional. 

O responsável pelo Notícias de Manteigas refere que este jornal é um 

instrumento de cultura local e um serviço à comunidade. Vê, por exemplo, a 

necrologia como uma secção de extrema importância, ao carregar consigo um grande 

valor simbólico. Diz que, em termos afectivos, estas coisas não têm preço. Se não 

houver um jornal na terra, há laços que se perdem. “É um jornal que contribuiu muito 

para a literacia, uma vez que as pessoas não lêem mais nada, para a afectividade e 

para a ligação à terra», afirma, sublinhando que o conteúdo da publicação, de 

pertinência local, serve para unir a comunidade. Refere, também, que as pessoas 

contribuem para o projecto, passando-se o mesmo com a publicidade institucional da 

autarquia.  

Por seu turno, os responsáveis pelo Voz de Lamego referem que este semanário 

com 80 anos consegue chegar a todas as paróquias da Diocese de Lamego, mesmo a 

localidades do interior profundo onde nem sequer rede de telemóvel existe. Apesar 

das limitações decorrentes da falta de recursos humanos, o periódico de inspiração 

cristã é essencial para que muita gente continue a ter contacto com a leitura, em zonas 

em que o jornal só chega por correio tradicional.  

Para o Padre José Gonçalves Patrício, responsável pelo Gabinete de Imprensa da 

Diocese de Lamego, libertar os jornais dos custos com o envio é um incentivo à leitura 

“porque dá a possibilidade às pessoas de poderem subscrever um jornal a um custo 

não demasiado alto”, especialmente em zonas como Lamego, com muitas pessoas que 
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se dedicam à agricultura ou vivem de reformas baixas (Patrício, entrevista: 10 de 

Novembro de 201066). Por isso, entende que o Estado deveria olhar para as 

características das publicações na hora de decidir os apoios.  

O Director do Repórter do Marão, Jorge Sousa, diz que o porte pago/incentivo à 

leitura está “desactualizado e tem de ser reinventado”. Este responsável entende que 

os “projectos com escala” deveriam ser apoiados “a fazer a distribuição” e o Repórter 

do Marão poderia ter um “incentivo à difusão da leitura”. “Os grandes deveriam ser 

incentivados, sobretudo no caso do nosso, porque nós oferecemos tudo. Se eu tivesse 

um apoio, fazia porventura mais 35 mil, punha se calhar em mais sítios e permitia-me 

crescer ainda mais”, afirma, revelando que gostaria de poder distribuir a publicação 

em todas as escolas. “Esta devia ser a ideia do Estado: se um meio produz uma coisa 

que de facto tem qualidade e é um contributo para o aumento da literacia, o Estado 

deve lá estar a deve apoiar”, argumenta. 

Este Director diz que o apoio poderia ser através de uma ajuda para o 

pagamento das cerca de 5 toneladas de papel que gasta por edição: “Há aqui o nosso 

esforço, há a colaboração dos nossos parceiros, que nos disponibilizam os espaços 

[para pôr a publicação à disposição dos leitores]. O Estado também podia ter aqui uma 

colaboração. Não vejo porque é que não poderia apoiar um projecto destes”. Jorge 

Sousa ressalva que todo o processo teria de ser muito controlado e auditado” para não 

haver situações de fraude como diz terem existido no passado com o subsídio de 

difusão. 

O Administrador da Açormédia considera que o porte pago é importante para o 

número de leitores e para a economia das empresas. Lourenço Melo defende que para 

manter bons níveis de leitura é preciso apostar em qualidade para os conteúdos, 

apesar de encontrar alguma dificuldade em estabelecer uma relação directa entre o 

porte pago e a qualidade dos jornais. 

Hélder Nunes, Director do Barlavento, encara os cortes operados no porte pago 

como “uma política egoísta de incentivo ao analfabetismo”. É necessário que os 

governantes percebam que o jornal regional é um produto de utilidade pública e que 

                                                           
66

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Voz de Lamego, em Lamego, a 

10 de Novembro de 2010.  
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deveria ter um outro estatuto e tratamento. “Devia haver uma política mais justa para 

a distribuição do produto e o porte pago devia continuar a existir, ainda que 

necessariamente de forma diferente”, admite Hélder Nunes. O incentivo à leitura 

devia participar num projecto de interesse público, exactamente o oposto do que 

encontra na realidade nacional. Um maior apoio na distribuição aumentaria a 

tendência de leitura das pessoas.  

Especial nota merece o projecto em que esteve envolvido o Reconquista, o 

primeiro jornal português a receber uma menção honrosa da Associação Mundial de 

Jornais e de Editores de Notícias na categoria ‘Jornais e Educação’, em 2010, pela sua 

participação no programa ‘Educação para os Media na Região de Castelo Branco’, em 

ex-aequo com o australiano The Age.  

O semanário propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel da Sé de 

Castelo Branco imprimiu na rotativa da sua gráfica os jornais escolares dos 24 

estabelecimentos de ensino do distrito de Castelo Branco que participaram neste 

programa de educação para os media, entre 2007 e 2010, que também incluiu o 

desenvolvimento de recursos educativos, a realização de acções de formação para 

professores, o apoio à produção de jornais escolares e um concurso de jornais 

escolares. Para além da impressão das publicações, também publicou suplementos 

com notícias das actividades dos estabelecimentos de ensino. 

O Reconquista calcula ter investido cerca de 100 mil euros no projecto. Esta 

colaboração surge no quadro de uma ligação do jornal albicastrense às escolas, com 

cerca de três décadas, que passa pela impressão dos jornais escolares, por receber 

visitas de estudo, pela ida às escolas, mas também pelo tratamento noticioso que é 

dado às actividades dos estabelecimentos de ensino, como explica o Subdirector, José 

Júlio Cruz. O Administrador da publicação refere que esta iniciativa visa dar a conhecer 

o Reconquista, mas também habituar os alunos a contactar com o jornal e a lê-lo. Vítor 

Serra argumenta que, sem o jornal regional que lhes chega a casa pelo correio, muitas 

pessoas, sobretudo das áreas rurais, com a pouca escolaridade, já se tinham 

desabituado de ler. 

Por seu turno, o Região de Leiria tem uma rubrica dirigida às crianças – A 

Bruxinha –, que se ressentiu com o fim da distribuição nas escolas. Esta publicação 

começou em Dezembro de 1999, no extinto semanário Notícias de Leiria, como uma 
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revista a cores, mensal, com oito páginas. Um projecto financiado pelo Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas permitiu que, em 2000, esta publicação chegasse 

a todas as bibliotecas da rede pública. Em Outubro de 2003, A Bruxinha surge 

associada ao Região de Leiria, com 16 páginas, também com periodicidade mensal. O 

projecto acabaria por ser distribuído com todos os jornais do Grupo Lena, tendo, entre 

2004 a 2006, 32 páginas. Depois voltou, novamente, a ser publicada apenas ao Região 

de Leiria, com 16 páginas.  

A Coordenadora Editorial d’A Bruxinha conta que, em 2007, o corte na 

percentagem de comparticipação “foi a machadada final” que obrigou a publicação a 

deixar o formato revista e a transformar-se numa página semanal do Região de Leiria. 

Questionada sobre se não tivesse havido um corte no apoio à expedição postal A 

Bruxinha ainda se manteria como um suplemento autónomo, Sílvia Alves diz: “Neste 

momento, considerando a conjuntura económica do país, não o posso afirmar. Mas 

tenho a certeza que não teria parado no formato de revista em 2007”.  

Esta escritora e contadora de histórias refere que, na medida em que o apoio à 

expedição postal “ajude à sobrevivência dos jornais, que actualmente estão em crise, 

este funciona efectivamente como um incentivo à leitura”. “Há muita gente que não 

vai a bibliotecas e livrarias, e o jornal é o seu ponto de contacto com a leitura. E se 

fosse possível garantir que o jornal chegasse a todas as escolas, que os alunos tinham 

efectivamente contacto com a leitura de jornais, julgo que funcionaria muito melhor”, 

afirma. Em seu entender, dada a importância para as escolas, as bibliotecas e outras 

instituições têm na criação de hábitos de leitura, “faria sentido haver, pelo menos, um 

valor especial no preço das assinaturas”.  

O Vice-Presidente da UNIR diz que “a imprensa regional é a voz das populações 

locais, desenvolve uma comunicação de proximidade, reporta a notícia do bairro, faz 

uma comunicação de proximidade e dá voz a quem de outra forma, à excepção dos 

órgãos políticos existentes, pouco podia contribuir para o crescimento e 

fortalecimento do espaço público intelectual”. Paulo Jorge Sousa sublinha também “a 

interacção com as comunidades, a maior parte das vezes mais interessada no que se 

passa na terra natal, do que propriamente nas incidências noticiosas do país”. 

O Director do GMCS considera que o porte pago/incentivo à leitura tem tido, 

indiscutivelmente, um papel fundamental para o sector da imprensa local e regional, 
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ajudando as pessoas a sentirem-se mais próximas do país, tendo contribuído, ainda, 

para a expansão da língua, para o aumento dos níveis de leitura e de literacia. Este 

responsável entende que, se este incentivo não existisse, a realidade do país “era 

muito mais pobre” e “as perdas seriam indiscutíveis”, pois haveria órgãos de 

comunicação sem capacidade de existir e portugueses fora do país sem contacto com a 

sua terra natal. 

Feliciano Barreiras Duarte considera que “o Estado não deve estar preocupado 

em fechar jornais nem em mantê-los artificialmente. O que o Estado deve fazer é, 

perante o diagnóstico das dificuldades, optar pela intervenção com retorno dos 

dinheiros públicos”. Em seu entender, “houve milhões de contos que foram gastos 

destinados ao porte pago, ao incentivo à leitura, que nunca se traduziram em ganhos 

de leitura. Os responsáveis não podem fechar os olhos ao facto de o Estado estar a 

deitar milhões para o caixote do lixo”.  

“Estudámos o assunto e por largo consenso chegou-se à conclusão que isto não 

existia porque o dinheiro estava a ser mau utilizado. Havia, na prática, muita gente que 

via o porte pago não como um incentivo à leitura, mas como um incentivo para a 

manutenção da existência de jornais, mesmo que os jornais não tivessem leitores, nem 

tivessem conteúdos de qualidade. Então estruturaram um conjunto de medidas que 

visavam qualificar o sector, deixar que o sector passasse a ter melhores conteúdos 

para serem mais facilmente consumidos pelos leitores em geral. Nesse sentido, 

tivemos de criar regras mais apertadas”, afirma. 

Feliciano Barreiras Duarte alerta que “Portugal continua a ter um gap negativo: 

somos, por um lado, um dos países da Europa que mais horas vê televisão, mas somos, 

por outro, um dos países da Europa que menos lê na generalidade da população 

portuguesa. Tudo o que o Estado possa fazer para inverter esta tendência é positivo”.   

A evolução do número de leitores tem de ser enquadrada numa tendência de 

diminuição da leitura das edições em papel dos jornais e revistas, num cenário de 

migração para o digital. Esta realidade levanta novos problemas para as empresas de 

comunicação social, especialmente para um sector em que se verifica uma 

reconhecida debilidade económica, devido à necessidade de encontrar modelos de 

negócio que tornem esta área de actividade rentável, como admitem os editores, 

sobretudo aqueles que têm estruturas empresariais mais profissionais. 
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Em síntese, os estudos de audiência mostram que, com ligeiras oscilações, cerca 

de metade da população portuguesa lê a imprensa regional. Para além desta tradução 

numérica, é preciso ter em conta que a imprensa local e regional aborda matérias que, 

na maior parte dos casos, não têm expressão nos órgãos ditos nacionais. Os editores 

sublinham que a imprensa local e regional consegue chegar a pessoas que 

habitualmente não lêem a imprensa nacional, pelo que, em alguns casos, se afigura 

essencial para que as pessoas não deixem de saber ler. No âmbito da promoção da 

leitura e captação de novos públicos, há publicações com projectos direccionados para 

os mais jovens. 

5.3.2. Solidez da Empresa e do Sector 

Em relação ao impacto do incentivo nas empresas e no sector, há duas 

perspectivas em confronto: aqueles que defendem que a manutenção do apoio 

contribuiu para estagnação do sector, uma vez que a empresas se habituaram a viver 

com o ajuda estatal e procuraram desenvolver outras estratégias; e aqueles que 

consideram que a ajuda é fundamental para a subsistência do sector dada a debilidade 

económica destas empresas e a especificidade do seu público. 

Independentemente da leitura dos números, a realidade é que a análise os 

indicadores económicos do sector revelam que ele é composto sobretudo por 

empresas de pequena dimensão e a braços com inúmeras dificuldades de ordem 

financeira, como foi referido no capítulo relativo à caracterização deste sector. O 

sector contém diferentes realidades, como é possível ver pelos 12 estudos de caso que 

foram realizados no âmbito deste trabalho. 

O Administrador da Açormédia defende que a política de incentivo é 

absolutamente fundamental para a imprensa regional, apesar de entender que os 

cortes são necessários, tendo em conta a actual situação do país. Quando o porte pago 

sofreu os primeiros cortes acentuados, o Açoriano Oriental sentiu fortemente a 

descida dos apoios, uma vez que o Governo Regional não complementava totalmente 

o porte pago para dentro da ilha, actuando só para outras ilhas, continente e 

estrangeiro. Observa que, de facto, é uma grande sorte ter o apoio dos complementos 

locais. No caso do Açoriano Oriental, o Governo da República comparticipa com 40% a 

expedição, cabendo os restantes 60% a um apoio de compensação do Governo 

Regional. 
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Inserido no grupo económico Controlinveste há cerca de 15 anos, o diário vive de 

forma independente, mas beneficia das vantagens das sinergias do grupo. O volume 

de negócios era de 2,5 milhões de euros em 2008, tendo vindo a decrescer e a 

estabilizar nos 2 milhões de euros em 2010. Para além do jornal, a Açormédia tem uma 

estação de rádio, uma revista semanal – Açores Magazine –, que, apesar de ser 

autónoma e de ter, per si, porte pago, funciona em conjunto com o jornal. O site está, 

também, registado. O grupo começou também a apostar em publicidade exterior 

(mupies e outdoors) e organização de eventos, na ilha de S. Miguel, áreas de actividade 

em expansão. Notícias Direct é uma empresa do grupo ligada à distribuição e 

expedição postal. “Houve a necessidade de diversificar o investimento”, afirma 

Lourenço Melo.  

Devia haver, na opinião do Administrador da Açormédia, uma fiscalização do 

ponto de vista do produto e atribuir o porte pago em virtude da qualidade jornalística, 

sendo que esta não se pode fixar em querelas de campanário ou paroquiais. Há uma 

dúzia de jornais, no continente, com postura profissional. Para os outros, não 

sentencia o encerramento, mas não defende que sejam mantidos com o erário 

público. Na sua perspectiva, os jornais mais pequenos não fazem serviço público, 

sendo o porte pago a sua razão de ser. “Há uma enorme necessidade de fazer 

fiscalização com rigor, porque a maior parte das empresas contempladas não são 

empresas: são um canto na secretária dos indivíduos”, afirma.  

O Director do Barlavento também refere que o porte pago é essencial para a vida 

dos jornais regionais, uma vez que as assinaturas apenas pagam o custo de produção, 

não havendo, assim, forma de fazer face aos custos de expedição. Sendo a única forma 

de manter muitos títulos vivos, em seu entender, o porte pago devia ser mantido, mas 

ligado a critérios que concorressem para o investimento na comunidade e a uma 

fiscalização efectiva. Com os cortes no porte pago, é aos leitores que os jornais têm 

que ir buscar dinheiro, reflectindo-se no aumento do preço do jornal. 

A instituição que detém o jornal Barlavento assenta no regime empresarial por 

quotas, cujo último balanço de contas apresenta um volume de negócios entre os 250 

e os 300 mil euros. A equipa é composta por nove pessoas: um director, chefe de 

redacção, três jornalistas profissionais, dois gráficos, um administrativo e um 

vendedor. A impressão é feita fora, fazendo-se a distribuição do jornal através da 
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expedição via CTT e da venda em banca. Da tiragem total, 25% são encaminhados para 

a venda directa, sendo 75% de assinatura. Cada edição tem 32 páginas. 

O Administrador do Diário do Sul considera que este apoio “igualitarista” tem um 

impacto negativo, não sendo um incentivo à leitura, mas à continuidade de projectos 

sem qualidade e, consequentemente, de um mercado jornalístico desequilibrado e 

alavancado em artifícios. O problema do incentivo à leitura, sublinha José Miguel 

Piçarra, é que incentiva na mesma proporção projectos que merecem e projectos que 

não merecem ser incentivados.  

Para os responsáveis pelo Diário do Sul, há que distinguir entre projectos 

ambiciosos e projectos puramente locais, propagandísticos, que sobrevivem à custa 

dos subsídios estatais, de publicidade circunstancial e de apoios dos municípios. 

Aqueles sim, serão os tais jornais regionais; estes não são sequer jornais, segundo 

Manuel Piçarra, e em breve deixarão de o ser até na teoria. “Os projectos que não 

forem profissionais não terão hipóteses”, diz o Administrador (Piçarra, entrevista: 

Julho de 201067).  

Com 30 funcionários, entre as equipas administrativa, de marketing e a direcção, 

para além do jornal, o grupo Diário do Sul também produz conteúdos para um canal 

televisivo online e uma estação radiofónica, Telefonia, a terceira mais ouvida no 

distrito de Évora, segundo o Bareme. O Diário do Sul tem gráfica própria e uma 

biblioteca com todo o arquivo do jornal e livros da região. O grupo assinou uma 

parceira com a Lusa segundo a qual a agência comprará conteúdos noticiosos 

directamente ao jornal. O fundador desta publicação, Manuel Piçarra, diz que “querem 

matar a imprensa regional e o Estado colabora”, argumentando que os jornais 

nacionais pensam que vão conseguir conquistar o mercado da imprensa regional, se 

esta desaparecer. 

O Director da revista Fátima Missionária afirma que a publicação está a fazer 

“um esforço financeiro razoável” depois da diminuição da comparticipação da 

expedição postal. O Padre Elísio Assunção revela que, devido à diminuição da 

comparticipação, foi obrigado a aumentar “ligeiramente” o preço da assinatura e 

                                                           
67

 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Diário do Sul, em Évora, na 
primeira quinzena de Julho de 2010.  
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defende que só o facto de manter o valor há três anos é que tem “minorado” as 

perdas de assinantes.  

Para este responsável, os CTT praticam “tarifas altíssimas em relação ao nível de 

vida do nosso povo, quando deveriam ajudar a imprensa”, uma vez que o envio de 

publicações “gera outro movimento”, como vales postais ou cartas. Em seu entender, 

“mudaram o nome *do porte pago+ no Terreiro do Paço ou lá ao lado, mas continuou 

tudo na mesma”. O Padre Elísio Assunção lamenta também a ausência de publicidade 

que torne mais confortável a situação económica da publicação. 

O Director do Notícias dos Arcos diz que o apoio é importante para as contas da 

empresa. A diminuição da comparticipação da expedição postal obrigou o jornal a 

aumentar o preço, algo que Mário Pinto diz ter sido “trágico”, pois levou à perda de 

leitores. Mário Pinto perspectiva que o desaparecimento do incentivo “eventualmente 

criaria problemas de sobrevivência” ao jornal.  

A empresa tem cinco funcionários remunerados e a trabalhar a tempo inteiro 

(quatro são da redacção) e um colaborador externo. O Director admite que gostaria de 

ter mais jornalistas para poder responder a mais solicitações, mas as limitações 

financeiras impedem o reforço do quadro de pessoal. As despesas ascenderam, em 

2009, a mais de 173 mil euros e as receitas a mais de 159 mil euros. O jornal gastou 

40.633 euros com a expedição e 40.003 euros com a produção e impressão da 

publicação. Mário Pinto refere que o lucro não é a principal motivação para a 

continuação do jornal.  

A diminuição da percentagem de comparticipação estatal na expedição postal 

obrigou o Reconquista a aumentar o preço das assinaturas, que se traduziu na perda 

de assinantes. O Administrador Vítor Serra diz que o incentivo à leitura é importante 

para que o jornal continue a chegar a casa das pessoas, mas também é importante 

para as contas do jornal, até porque as receitas e despesas do Reconquista estão “num 

equilíbrio total” e um novo aumento da assinatura faria desaparecer ainda mais 

leitores. 

O Administrador e o Subdirector criticam o Governo por ter incentivado as 

empresas a avançarem com a profissionalização dos jornais e com o investimento em 

equipamentos, mudando depois as regras “a meio do jogo”, ficando os empresários 

com os encargos que tinham assumido por saldar. Vítor Serra diz que a “discriminação 
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positiva” não teve sequência, tendo sido feitos cortes que não tiveram em conta as 

especificidades dos projectos, nomeadamente a redução da percentagem de apoio 

para o envio de jornais antes da data que tinha sido apontada. 

A redução da comparticipação do envio para os assinantes teve um forte 

impacto nas contas do Região de Leiria, que calcula um aumento acumulado de 

despesas na ordem dos 59.600 euros entre 2007 e 2010. A Gerente Ângela Gil admite 

que o apoio estatal é “muito importante” para a saúde financeira da empresa, 

referindo que só um jornal com “muita dinâmica” comercial é que consegue aguentar, 

especialmente nas actuais condições do mercado (Gil, entrevista: 25 de Novembro de 

201068). Esta responsável diz que, se os actuais 40% desaparecerem, terão de ser 

criadas “formas alternativas de distribuição”, tal como já está a ser feito nos diários do 

grupo. Em Coimbra, a distribuição do jornal está a ser feita porta-a-porta, pois era 

“incomportável distribuí-lo via CTT”.  

Os custos operacionais do Região de Leiria ascenderam, em 2009, a mais de 1,6 

milhões de euros. O jornal tem 27 funcionários remunerados a trabalhar a tempo 

inteiro, oito dos quais pertencem à redacção, para além de colaboradores a tempo 

parcial, para além de contar com o apoio da Sojormédia Comunicação Social, que 

presta serviços de apoio a todas as empresas do grupo, em termos de marketing, de 

sistemas de informação, recursos humanos e financeiros. Para além da publicidade 

tradicional e de produtos inovadores, como por exemplo, uma edição com cheiro a 

pinho (marketing olfactivo), o jornal aposta em eventos (como conferências, jantares, 

uma gala anual ou o fórum do emprego, e na publicação de mais de 50 revistas e 

suplementos temáticos ao longo do ano.  

O Notícias de Manteigas não conta com o incentivo à leitura. Por isso a 

publicação tem alguma tolerância na cobrança das assinaturas. O jornal tem 1.400 

assinantes, dos quais 1.000 não estão em Manteigas (alguns espalhados pela África do 

Sul, França, Brasil e Alemanha). Há uma média de 20 a 30% de assinantes que não 

pagam. Contudo, às vezes pagam vários anos seguidos. Apesar de a assinatura ser mais 
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 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Região de Leiria, em Leiria, a 25 
de Novembro de 2010. As referências posteriores às declarações de Ângela Gil têm como fonte esta 
entrevista. 
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cara, José Duarte Saraiva diz que os emigrantes “dão especial atenção ao jornal: ele é 

desejado, esperado, reconhecido”.  

Este responsável revela que, em Manteigas, quem quer ler o jornal é assinante. 

Para venda em banca são reservados 20 jornais, que ficam disponíveis na livraria da 

vila. Contudo, há meses, em que esses exemplares não são vendidos. Numa localidade 

em que 60% da população é idosa, os índices de venda em banca variam consoante a 

mortalidade. Para a cobrança das assinaturas e da necrologia, contam com a ajuda de 

um comerciante da vila, que há 10 anos disponibiliza o seu estabelecimento. 

Para José Duarte Saraiva, ao apoiar-se com 40% as grandes empresas 

jornalísticas, é óbvio que se está a contribuir para a falência dos pequenos jornais de 

província. Tal (ainda) não acontece devida a uma gestão rigorosa, à generosidade das 

pessoas que vão pagando a anuidade, a alguma publicidade institucional (apoios 

camarários) e à necrologia (onde, reconhecendo as dificuldades, não cobram a toda a 

gente). Só isto é que dá um contributo de sustentabilidade a este projecto.  

O Notícias de Manteigas conta com 6 colaboradores permanentes e 3 pontuais, 

tendo uma edição com 12 páginas. A escala a que trabalham é menor, mas, com o 

esforço e ao nível a que podem trabalhar, fazem um serviço para o concelho e estão a 

sintonizar as pessoas na história local. Sem o jornal, esta comunidade de 3.500 

habitantes ficaria “mais empobrecida”. 

O Jornal de Estarreja sobrevive no mercado sem ter incentivo à leitura, que 

perdeu por não ter o quadro mínimo de pessoal para aceder ao apoio. A ausência 

deste apoio obriga a publicação a uma gestão rigorosa dos custos, especialmente 

porque a assinatura é a principal forma de chegar aos leitores. A Directora, Andreia 

Tavares, refere que existe a tradição de assinar o jornal, até porque fica mais barato, 

por isso a venda em banca é residual. Esta responsável acrescenta que há partes do 

concelho em que “não vale a pena ter à venda em banca”, porque “há muitos 

assinantes e há a tradição de passar o jornal para a casa ao lado de depois de ter lido”.  

Andreia Tavares afirma compreender os dois pontos de vista sobre os apoios do 

Estado. “Em termos económicos, as empresas têm que ser auto-suficientes, 

independentemente dos custos que tenham para expedir o seu produto. Outra 

empresa que não tenha jornais e que tenha que mandar produtos pelos Correios tem 

que pagar esse custo. Obviamente que o jornal também tem de pagar”, refere, 
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sublinhando: “Não podemos estar à espera que o Governo nos dê apoio para tudo”.  

Contudo, atendendo a que “o objectivo dos jornais é diferente”, pela vertente 

“cultural” que têm, considera que “seria mais justo” a atribuição do porte 

pago/incentivo à leitura.  

A perda do porte pago agravou as dificuldades das contas do Voz de Lamego, que 

são historicamente deficitárias. Monsenhor Armando dos Santos Ribeiro diz que o 

porte pago/incentivo à leitura seria “uma ajuda muito grande” para equilibrar as 

contas da publicação, uma vez que “o principal encargo são os Correios”.  

Este responsável lamenta que, no passado, tenha havido fraudes na atribuição 

dos apoios do Estado, nomeadamente no subsídio ao papel, argumentando que “a 

fiscalização em Portugal não funciona”. Sem defender a ”subsídio-dependência”, o 

Director declara que os jornais devem ser tratados “todos por igual”. “O que deviam 

fazer é saber quantos vão para os Correios e pagavam aos Correios”, afirma, 

considerando que, “se fosse metade já era bom. Menos de metade também não vale a 

pena”. “Se realmente olharem para a comunicação social, que olhem para todos por 

igual, grande e pequena”, diz, criticando o facto de haver “milhões para a RTP”, mas de 

se cortar nas ajudas para “os desgraçados dos jornais que trabalham”.  

Arons de Carvalho refere que muitas empresas não teriam sobrevivido sem o 

porte parcialmente pago. Com o porte pago a 100 por cento haveria certamente muito 

mais jornais do que há hoje, mas não haveria jornais com verdadeira influência, 

profissionalismo, emprego, qualidade. Em seu entender, havia empresas que 

gostariam de afirmar os seus produtos, com maior profissionalismo, maior qualidade, 

maior fidelização dos públicos, estavam impedidas de o fazer por via da concorrência 

desleal feita por alguns jornais. Na altura, havia jornais que eram criados na 

perspectiva de um acto eleitoral qualquer porque o Estado pagava a distribuição, pelo 

que só era preciso arranjar algum anunciante para pagar o papel. Hoje em dia já há 

algumas empresas regionais com algum peso, com algum volume, alguma qualificação. 

Este antigo Secretário de Estado sente que esta redução obrigou as empresas a 

serem mais competitivas. “O que eu sinto é que, neste momento, cerca de metade dos 

jornais hipoteticamente abrangidos pelo porte pago não recorrem a esse apoio. A 

diferença entre as publicações que recorrem ao porte pago e o número que a ERC 

assume para a imprensa regional significa que há muitos jornais que têm sistemas 
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próprios de distribuição. Há muitos jornais que têm distribuição própria e que optaram 

por oferecer pelo menos grande parte da tiragem”, diz.  

Contudo, pensa que uma das desvantagens dessa alteração do porte pago foi 

tornar a imprensa regional muito dependente das autarquias locais e da sua 

publicidade. “Os mercados publicitários locais não são, muitas vezes, suficientes para o 

financiamento da imprensa regional. A grande publicidade de âmbito nacional não 

aposta na imprensa regional, a não ser em poucos jornais. Noto que há uma 

dependência muito grande da imprensa regional em relação às autarquias locais, não 

apenas como fontes de informação, mas também, e sobretudo, em relação à 

publicidade. É muito raro que haja um jornal regional com uma linha editorial crítica 

em relação à actuação da sua autarquia local. Isso é muito negativo”, alerta.  

Em seu entender, um incentivo à leitura justifica-se sobretudo para suprir essa 

insuficiência da distribuição tradicional da imprensa. “Não se pode exigir a um jornal 

regional, por mais importante que ele seja, que tenha uma equipa de distribuição 

como tem um grande jornal nacional. Uma empresa de comunicação social de âmbito 

regional pode garantir a distribuição do jornal regional no seu concelho ou na sua 

região, mas não pode facilmente garantir que esse título chegue às pessoas que 

habitam fora do concelho”, afirma.  

Feliciano Barreiras Duarte defende que é preciso “aprender com os erros do 

passado: o Estado, os poderes públicos, não podem viver obcecados nem manter 

jornais artificialmente, nem em viver obcecados em fechar jornais ou rádios. Têm de 

criar as condições para que as rádios e os jornais cumpram o seu papel no respeito da 

Constituição e da lei”. 

Para este antigo governante, “o porte pago foi importante para um país que já 

existiu, em que era preciso dar um apoio do Estado a um conjunto de projectos 

jornalísticos que estavam a virar de página ou a nascer”. Tendo o país mudado, 

Feliciano Barreiras Duarte considera que é preciso “alterar e aperfeiçoar” o modo de 

actuar. “Quanto aos apoios, devemos, com poucas excepções, caminhar para um 

sistema onde estes sejam quase inexistentes”, declara. 

Por seu turno, o presidente da API afirma que o sistema de apoio português foi, 

desde os anos 60, baseado no princípio do subsídio, mesmo nos casos em que se 
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pretendia o desenvolvimento empresarial. “Este sector é demasiado importante e 

responsável para estar dependente de subsídios”, diz. 

Em relação ao porte pago, João Palmeiro destaca que o corte foi faseado e todos 

os interessados souberam das mudanças com a devida antecipação, acompanhando as 

negociações com os CTT. As empresas tiveram no mínimo 3 anos de preparação para 

os cortes, mas quanto mais pequena a estrutura, maior o impacto. 

O dirigente considera que, com a actual crise, as empresas estão a aguentar-se 

melhor do que se previa, uma vez que, na generalidade, as pessoas são sérias. Algumas 

publicações, mais temerárias no passado, estão, agora, a fazer alguns ajustamentos. 

“As situações de crise exigem que as pessoas estejam mais informadas e a informação 

regional é barata, tanto do ponto de vista da produção, como do ponto de vista da 

aquisição”, afirma.  

João Palmeiro admite que, das empresas que foram excluídas da atribuição do 

porte pago, algumas desapareceram. No ano passado, alguns associados deixaram de 

publicar, mas por questões diversas do porte pago, de modo que os casos de 

encerramento existiriam de qualquer forma. Em seu entender, “o impacto mais grave 

é o psicológico e prende-se com um sentimento de orfandade. A imprensa em geral, 

depois de trabalhar muitos anos a acreditar que desenvolvia um trabalho de serviço 

público, sentiria, com o corte total, uma sensação de grande perda, injustiça e 

revolta”.  

Segundo este dirigente, do ponto de vista das alternativas, encontramo-nos no 

pior momento, uma vez que 2011 será o ano em que o Estado terá que decidir o que 

vai fazer em relação à liberalização total postal e sobre uma eventual privatização dos 

CTT. João Palmeiro diz que o porte pago é fundamental no controlo e regulação dos 

aumentos num cenário de liberalização total. Numa lógica de salvaguarda, a API já 

assegurou os preços negociados com os CTT até ao fim de 2012, eventualmente de 

2013. Em seu entender, Portugal precisa de preparar as linhas de acção, de modo a 

poder estruturar planos a longo prazo e períodos de reflexão para acções futuras, à 

semelhança de outros países. Em França, por exemplo, foram negociados, com os 

Correios, os preços até 2017 e depois negociou-se com o Governo a cobertura dos 

aumentos provocados pela liberalização do mercado.  



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

207 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

Caso cortassem, agora, os 40% de apoio, João Palmeiro seria apologista de uma 

imediata passagem para o sistema de Drop Mail, onde conseguem negociar preços 

mais barato dos que os actuais 60% que têm que pagar. Contudo, este serviço, por não 

ter o endereço, acarreta uma série de erros inerentes, tal como um carácter de 

distribuição massificada, não contemplando a distribuição em lugares remotos e pouco 

povoados. Em grandes centros, estas empresas reenviam, para essas zonas, pelos CTT, 

uma vez que são os únicos a fazer esta distribuição (tendo que voltar ao correio 

endereçado). “Actualmente, soluções não existem”, admite. 

O Presidente da AIP diz, no entanto, que já é possível as publicações usarem 

várias formas de distribuição, o que é ainda raro, uma vez que exige que uma pessoa 

dedique grande parte do seu tempo a fazer essa gestão. Uma outra realidade muito 

presente é aquela onde não é ninguém da empresa a fazer esta gestão, deixando essa 

tarefa às gráficas, o que pode criar problemas ao nível da protecção de dados. João 

Palmeiro diz que, no caso da distribuição, há uma grande falta de profissionalização 

das empresas, uma vez que se acomodaram com os apoios. Isto liga-se, ainda, a outra 

realidade que necessita ser estudada: a renovação dos quadros dirigentes dos jornais. 

Uma vez envelhecidos, os quadros dirigentes não estão, em grande parte, conscientes 

das possibilidades do sector. 

Um dos exemplos dos jornais que procuram alargar os sistemas de distribuição é 

o Mirante. Com uma tiragem de 27.000 exemplares por edição, O Mirante tem 

procurado alternativas ao porte comparticipado pelo Estado, reduzindo a sua 

dependência em relação ao subsídio, pois considera que as regras deste apoio 

impedem a expansão da empresa. O Director desta publicação afirma que “o porte 

pago deixou de compensar”. Por isso, o jornal consegue distribuir, através de um 

acordo com o semanário Expresso, cerca de 10.000 exemplares gratuitamente. Na 

procura de uma oferta mais conveniente ao seu orçamento, esta publicação negociou 

com a empresa PostContacto, do grupo CTT, a distribuição de 80% da tiragem, fora do 

regime do porte pago. Sistematizando, dos 27.000 exemplares, 10.000 são distribuídos 

com o Expresso, 80% dos 17.000 restantes são distribuídos pelo contracto com a 

PostContacto e cerca de 5.000 são distribuídos com o regime do porte pago. A 

tendência é a de retirar cada vez mais exemplares à distribuição sob regime de porte 

pago, cultivando uma sobrevivência independente do apoio estatal. Joaquim Emídio 
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questiona-se porque é que o Estado vai na aventura de subsidiar os jornais, em vez de 

deixar que os empresários invistam e baixem as assinaturas.  

O Director Joaquim Emídio defende que seria melhor que não existisse porte 

pago, havendo outras formas de incentivo mais correctas, como por exemplo no apoio 

à contratação e o aumento na tiragem, em função do seu investimento na 

comunidade. Joaquim Emídio acrescenta que “nunca chegou um cêntimo” da 

publicidade institucional que deveria ser canalizada para a imprensa regional. Em seu 

entender, um jornal com um volume de negócios como o que apresenta o Mirante 

“gera riqueza para o Estado, logo deveria ter um apoio mais fundamentado”. 

O Mirante tem três edições diferenciadas por sub-região – Vale do Tejo, Lezíria 

do Tejo e Médio Tejo –, com cerca de 88 páginas, asseguradas por uma equipa de 14 

jornalistas. O jornal tem uma gestão profissional, está informatizado e a produção 

gráfica é, ainda, da responsabilidade interna. O balanço de contas aponta para um 

volume de negócios de 1,5 milhões de euros, em 2009. Para além do jornal, esta 

empresa familiar detém, ainda, uma editora, com a publicação média de dez livros por 

ano. A actividade empresarial inclui também a promoção de iniciativas, como debates, 

seminários e encontros, que “contribuem para a formação da equipa e para a 

integração na comunidade”. 

Por seu turno, o Repórter do Marão optou por não renovar o pedido de apoio à 

expedição postal, tendo apostado na criação de escala como arma de afirmação no 

mercado, através da distribuição gratuita numa vasta zona da região Norte. Após 

algumas experiências insatisfatórias, a empresa montou a sua própria rede de 

distribuição, com dez giros, que permite colocar a publicação onde há um grande 

afluxo de pessoas, como hospitais, escolas, estações de comboios, centrais de 

camionagem, hipermercados, cafés, restaurantes ou os autocarros que circulam em 

Vila Real (Corgobus). “Desde que haja muita gente, nós pomos lá. É o nosso lema”, 

afirma o Director, Jorge Sousa. 

Este responsável diz que historicamente o porte pago foi importante porque 

permitiu o crescimento das publicações: “Nós servimo-nos do porte pago para chegar 

promocionalmente a mais leitores e a mais anunciantes”. Para além do porte pago, o 

jornal beneficiou por duas vezes dos incentivos directos. O Director considera que “os 

incentivos directos hoje não fazem muito sentido”. Seguindo esta estratégia de ganhar 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

209 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

escala através da oferta dos exemplares, a publicação optou por nem sequer tentar a 

renovação do porte pago/incentivo à leitura quando o cartão expirou.  

Jorge Sousa  sublinha que o porte pago/incentivo à leitura está “desactualizado e 

tem de ser reinventado”. Este responsável entende que os “projectos com escala” 

deveriam ser apoiados “a fazer a distribuição” e o Repórter do Marão poderia ter um 

“incentivo à difusão da leitura”.  

Rui Paulo Lopes refere que o ponto de partida na análise da necessidade de 

incentivos do Estado, por parte deste sector, é, precisamente, o facto de este sector 

sempre ter vivido com os apoios estatais. O que aconteceu com a diminuição dos 

envios foi uma racionalização e o que gera a actual instabilidade é a co-

responsabilização dos editores, o que os ajudou a ser mais rigorosos e a pensar melhor 

o seu negócio. As consequências de um corte definitivo seriam, segundo Rui Paulo 

Lopes, uma circulação mais reduzida e inúmeras queixas dos editores. Porém, os 

editores iam “fazer contas à vida e seguir o seu caminho”. “Nenhum fechou por causa 

do porte pago, fecharam por inviabilidade do tecido económico local, das suas 

empresas e da falta de pagamento e adesão ao jornal”, afirma.   

Paulo Faustino considera que os apoios têm de ser proporcionais à capacidade 

de risco e de investimento dos jornais e ao retorno social que eles apresentam. “Algo 

está mal para um jornal desaparecer porque deixou de ter o incentivo à leitura. [...] Se 

o jornal só dependia disso é porque não tinha grandes âncoras sociais ou empresariais 

para conseguir ter um projecto importante para a respectiva região”, afirma. 

Paulo Faustino recorda que a imprensa regional engloba realidades “muito 

diversas”, que vão desde “uma primeira divisão de jornais”, que já “foram feitos numa 

óptica de mercado”, até uma “terceira divisão”, onde estão os “projectos que 

corporizam uma atitude de carolice dos próprios proprietários”. Na sua perspectiva, a 

“imprensa regional tem potencialidades por vezes insuficientemente exploradas”, até 

porque “há sinais positivos do ponto de vista do capital humano”. Por isso, lamenta 

que tenha havido “alguma incapacidade estratégica” de alguns grupos de media em 

investir neste sector. 

Em seu entender, há espaço em Portugal para se criarem grupos de comunicação 

social regional mais fortes e mais organizados. Na sua opinião, um dos problemas da 

imprensa regional é que está muito pulverizada e muito fragmentada, embora nos 
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últimos anos se tenham registado “algumas movimentações interessantes, que 

permitiram fazer alguma reconfiguração do sector, nomeadamente a emergência de 

pequenos grupos regionais”, como a Sojormedia, a SadoPress ou o grupo de Adriano 

Lucas. 

Entre os que se revelam críticos em relação ao impacto do porte pago/incentivo 

à leitura nas empresas e no sector está a antiga Directora do ICS, que considera que os 

subsídios não tiveram, ao longo dos anos, um papel relevante e estruturante no apoio 

à evolução da comunicação social. Na verdade, para Teresa Ribeiro, o grande 

problema consiste na possibilidade de introdução e manutenção no mercado de 

projectos sem viabilidade efectiva, o que provocou uma distorção da concorrência, 

uma vez que não se permitiu a emergência de bons projectos no sector. Em seu 

entender, registou-se, assim, uma sobrepovoação do tecido regional. Houve, portanto, 

na sua opinião, uma atomização do tecido produtivo do sector, barrando espaço para 

o desenvolvimento e a evolução de projectos alternativos. A manutenção da actual 

situação não permitirá, nesta perspectiva, que o sector seja capaz de romper essa 

atomização. 

Teresa Ribeiro considera que este apoio tem sido propício à inibição do 

aparecimento de alternativas para o sector, nomeadamente, na distribuição a nível 

local. Alternativas ao nível da distribuição seriam fundamentais para potenciar a 

oferta, afirma Teresa Ribeiro, que não defende o subsídio por introduzir distorções ao 

nível do sector.  

Para Teresa Ribeiro, confundiu-se a necessidade de defender pluralismo e 

emergência de vozes locais com uma imprensa que é conservadora e está hipotecada. 

Em seu entender, a imprensa regional conformou-se com o que tinha, não apostando 

na inovação. Houve, no entanto, o aparecimento de projectos profissionais e de muita 

qualidade, mas com imensas dificuldades, porque também há uma profunda distorção 

na questão do investimento publicitário. Todavia, enquanto não houver uma oferta 

consolidada no mercado do sector, não haverá receitas publicitárias, porque os 

anunciantes e as agências não vão procurar âncoras a nível local.  

Paulo Ferreira diz que, “historicamente, o que o porte pago fez foi aumentar a 

quantidade de jornais regionais em detrimento da qualidade. Porque, a partir do 

momento em que era possível expedir sem quaisquer custos, é claro que se podia 
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fazer jornais a torto e a direito”. Isto permite que ainda haja “jornais regionais que são 

feitos por pessoas que simplesmente não sabem escrever” e que persista o que Paulo 

Ferreira chama de “bandalheira jornalística”. “O objectivo inicial do porte pago era 

bom, mas foi-se esgotando ao longo do tempo”, refere, dizendo que “o Estado nunca 

teve uma verdadeira política para o sector” e que “os subsídios funcionavam como 

uma espécie de ajudinha política aos amigos”.  

Para este jornalista e investigador, “ou os jornais regionais conseguem 

sobreviver sem ajudas, ou estamos a manter artificialmente aquilo que o mercado 

naturalmente rejeita”. Paulo Ferreira entende que “não faz sentido em Portugal haver 

900 jornais regionais” quando Espanha tem 140. Assim, na sua perspectiva, “não pode 

haver qualidade". “Eu prefiro ter 30 bons jornais regionais do que ter 600 maus jornais 

regionais em Portugal, porque – e isto para mim é que é verdadeiramente importante 

– os jornais regionais (sobretudo os regionais, mas também os locais) são um cimento 

muito importante para as comunidades locais”.  

Na sua opinião, “o fundamental é termos qualidade, é termos boa imprensa local 

e regional, poder compará-la com a espanhola ou a francesa – isto é trabalho para uma 

ou duas décadas  –, poder um dia acontecer o que aconteceu com Jacques Chirac, que 

anunciou a sua candidatura à liderança do Estado francês na imprensa regional 

francesa, o que aqui é impensável”. 

O Director do Setúbal na Rede, Pedro Brinca, assume uma posição muito crítica 

relativamente ao porte pago, uma vez que há um conjunto de títulos que vive 

artificialmente à custa do apoio (Brinca, entrevista: Setembro de 201069). Pedro Brinca 

considera que acabar com o porte pago seria justo em certa medida, porque acabaria 

com o benefício de muitos projectos sem qualidade que, assim, exercem concorrência 

desleal com os que não recebem o apoio. Este jornalista argumenta que, se optarmos 

por uma política de financiamento público, o porte pago não devia ser o critério.  

Em síntese, embora este apoio não entre nas tesourarias das empresas, é um 

apoio importante até para algumas publicações com departamentos comerciais 

estruturados. Um vez que este era um apoio com o qual as empresas contavam, não 

sentiram necessidade de procurar outras vias para fazer chegar as publicações aos 
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 A entrevista telefónica foi feita na última semana de Setembro de 2010. As referências posteriores às 
declarações de Pedro Brinca têm como fonte esta entrevista. 
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leitores.  Em algumas zonas do país, fora dos grandes centros urbanos, ainda não há 

alternativas viáveis ao envio do jornal pelo correio. O apoio é o mesmo para projectos 

diferentes e não tem em conta essas realidades. 

 

5.3.3. Coesão Nacional/Diáspora 

As publicações são unânimes em referir que os emigrantes foram os principais 

prejudicados pela diminuição da comparticipação estatal, pois foi nas assinaturas para 

o estrangeiro que se deu o maior aumento do preço das assinaturas. O número de 

assinantes no estrangeiro varia consoante as regiões do país, estando relacionado com 

os fluxos migratórios do país. 

O Açoriano Oriental refere que, quando se deu o corte do porte pago para o 

estrangeiro, o jornal teve que acabar com as assinaturas, tentando suprimir, desde 

então, as necessidades do mercado de emigração através da plataforma digital. 

O Notícias dos Arcos continua a dedicar uma atenção especial aos emigrantes. O 

semanário procura marcar presença nos momentos mais significativos da comunidade 

arcuense além-fronteiras e manter uma rede de correspondentes que assegura as 

notícias da vida da diáspora. “Eles fazem questão que o jornal esteja presente. Essa 

presença é tão importante como estarem as autoridades”, afirma o Director, Mário 

Pinto.  

Este responsável sublinha o esforço para manter esta aposta, uma vez que é 

“caríssimo enviar o jornal para os emigrantes” e o número de leitores nas 

comunidades portuguesas – que são muitos superiores aos exemplares enviados, uma 

vez que um jornal passa por várias casas – não tem reflexo nos estudos de audiência. 

O Chefe de Redacção do Notícias dos Arcos, Jorge Pinto, afirma que “o Governo 

cortou nas despesas, mas também cortou nas raízes das pessoas”, sustentando que 

“quando se está lá fora o jornal é sagrado, lê-se de fio a pavio” (Pinto, entrevista: 5 de 

Julho de 201070).  

A Directora do Jornal de Estarreja afirma que os “maiores prejudicados” pelo 

corte do incentivo à leitura foram os emigrantes, por causa do aumento do custo da 

assinatura. O jornal passou, então, a prever a possibilidade de os emigrantes 
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 A entrevista presencial foi feita no âmbito do estudo de caso sobre o Notícias dos Arcos, em Arcos de 
Valdevez, a  5 de Julho de 2010.  
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receberem todas as edições impressas ou apenas uma edição impressa por mês, bem 

como uma assinatura exclusivamente electrónica.  

O Reconquista aumentou em 2008 o preço das assinaturas para o estrangeiro, o 

que levou à perda de dois terços dos assinantes além-fronteiras. O Administrador 

defende que pelo menos os 40% de comparticipação deveriam manter-se, sob pena de 

se perderem mais leitores, pois os assinantes não estariam dispostos a suportar um 

novo aumento no preço do jornal. 

No Região de Leiria o cenário foi o mesmo, com a perda de cerca de 60% por 

cento dos assinantes no estrangeiro devido ao aumento do preço. 

O Director do Voz de Lamego diz que se justifica que o Estado olhe para a 

imprensa regional de forma especial, “sobretudo por causa dos emigrantes”, pois “o 

único elo de ligação com as comunidades de nascença são os jornais da região”. O 

mesmo se aplica aos “que estão em Portugal, mas estão longe da terra. Esse elo de 

ligação é talvez dos papéis mais importantes que se possa desempenhar”. 

O presidente da API admite que a manutenção da comparticipação para 

estrangeiro foi uma batalha política difícil, mas que não se perdeu completamente, 

uma vez que chegou a ser equacionado o fim do apoio, mas acabou por se fixar nos 

40%, a mesma percentagem adoptada para o território nacional. João Palmeiro diz que 

ganhar teria sido ter conseguido uma diferenciação para o estrangeiro. Em seu 

entender, faz todo o sentido que a comparticipação, se não for total, seja o mais alta 

possível, na ordem, por exemplo, dos 80%.  

Este dirigente argumenta que o custo das tarifas para o estrangeiro não era 

conhecido e o que os editores tiveram que pagar era muito mais caro do que o tinham 

de pagar para expedir para o nacional. Os editores começaram também a ver que não 

eram as assinaturas para o estrangeiro que trariam investimentos publicitários, nem 

eram esses assinantes que interessavam ao poder público local. Dentro deste 

paradigma, o ter que pagar a assinatura dentro de um determinado prazo teve tanto 

peso quanto a redução do porte pago, uma vez que não é simples nem barato 

contactar os assinantes no exterior. 

Mas pior do que a redução da comparticipação foi, para João Palmeiro, o seu 

processo de execução. Este responsável defende que esta mudança foi feita num clima 

de grande incompreensão e de luta, e, sobretudo, não foi explicado o novo modelo de 
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pagamento único, dentro de um determinado período de tempo. Este sistema de 

pagamento não se compaginava com a realidade do estrangeiro, por exemplo. E, 

apesar de na Europa as coisas começarem a melhorar, fora da Europa as situações de 

dificuldade permanecem. João Palmeiro lembra, ainda, que se o pagamento for feito 

por cheque, o custo de levantamento ultrapassa, muitas vezes, o custo da assinatura. 

Desta forma, os editores, perante a hesitação do assinante, cancelaram a assinatura. 

O presidente da API observa que o papel das assinaturas no estrangeiro, hoje em 

dia, é o de manter a língua portuguesa viva e ser base de negócios para o 

desenvolvimento cultural e económico do país. “Há um interesse nacional que é mais 

forte que o interesse local”. Antes era pelo negócio da saudade, hoje o jornal é 

importante no estrangeiro como meio de promoção.  

João Palmeiro diz que a questão do porte pago para o estrangeiro é 

particularmente delicada. A gestão das assinaturas torna-se extremamente cara. Uma 

comparticipação muito mais alta permitiria a captação de novos assinantes. 

Actualmente, as pessoas que assinam fora de Portugal são as que saíram do país há 40 

anos, estando a atingir o limite de ser activos promotores na transferência da 

assinatura para alguém. Aliás, esse trabalho não está a ser feito por ninguém: é muito 

caro contactar com estes emigrantes e fazer campanhas de captação, tornando-se esse 

trabalho infrutífero se não há, depois, um meio para envio dos jornais para esses 

novos assinantes.  

João Palmeiro reitera que, aqui, a questão ultrapassa a literacia. Trata-se da 

defesa da língua portuguesa e da capacidade de usar os jornais regionais como 

alavanca para a exportação. A distribuição será, sem dúvida, uma mais-valia, mas, de 

momento, as pessoas têm que começar pelo objecto: mostrar o jornal e mostrar o que 

ele representa.  

Aquele dirigente associativo admite que se registam queixas permanentes sobre 

a demora na distribuição no estrangeiro. Portugal será um dos países onde o sistema 

de endereços estará melhor estruturado, de modo a uma fácil identificação dos 

elementos para a distribuição postal. Contudo, há países onde as moradas obedecem a 

lógicas muito complicadas, dificultando os serviços de distribuição. A entrega dos 

jornais, nesses lugares, está dependente de uma série de elementos técnicos, 
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provocando atrasos recorrentes. Desta forma, defende que o esforço de captação de 

assinantes fora de Portugal teria que ter uma rápida mudança para a Internet. 

O Presidente da AIC considera que uma área fundamental da imprensa regional é 

a sua repercussão no estrangeiro, uma vez que fora do país a imprensa regional é 

desejada. A imprensa regional além-fronteiras desempenha um papel de manutenção 

no uso do Português entre os emigrantes, principalmente nas segundas e terceiras 

gerações. “Lamentavelmente, com a redução do porte pago para 40%, muitos leitores 

cortaram a assinatura”, afirma o Padre Salvador dos Santos. 

Por seu turno, o Presidente da AID defende que, “numa época em que as novas 

tecnologias estão claramente implantadas, a relação existente com as comunidades 

portuguesas residentes no estrangeiro assenta, fundamentalmente, nos conteúdos 

incluídos nos sites dos diversos órgãos de comunicação social regionais”. Para José 

Miguel Piçarra, “essa relação será, naturalmente, baseada nos acontecimentos de 

origem local, dependendo a sua qualidade do desenvolvimento e da capacidade 

técnica ao alcance de cada um dos jornais, nas suas edições online”. 

O Presidente da Assembleia-Geral da APIR considera especialmente grave a 

redução do envio para os assinantes no estrangeiro, o que obrigou a assinatura a subir 

“pelo menos para o dobro” e levou à perda de muitos leitores. “Este é um ponto muito 

importante porque os nossos emigrantes têm uma ligação muito íntima com as suas 

terras natais e gostam de ler os jornais regionais para verem o que acontece onde 

passaram grande parte da sua vida”, assegura Ribeiro Cardoso. 

Este dirigente associativo defende que “o Estado tem que ver a imprensa 

regional como um veículo informativo perante as populações, designadamente 

perante as comunidades lusíadas espalhadas pelo mundo”. 

O Padre Tony Neves, da Missão Press, argumenta que “o corte substancial do 

apoio aos gastos de correio tem feito diminuir muito o número de exemplares 

enviados para fora do país”. “Esta é uma perda irreparável, pois sabemos que, em 

muitas famílias emigrantes, os nossos jornais e revistas são a única publicação em 

Português que as pessoas recebem e lêem”, alerta o Director do jornal Acção 

Missionária. 

Arons de Carvalho considera que o “porte pago tinha relevância em dois 

aspectos: os emigrantes e os migrantes no território nacional”, pois “a imprensa 
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regional é um meio de ligação à terra de origem, mesmo quando a pessoa está em 

Portugal”. “Hoje, com os media online, esse vínculo já é estabelecido de outra maneira. 

Há quem diga que, com a RTP Internacional, os emigrantes já não precisam de 

informação, o que não é verdade, uma vez que a RTP Internacional não dá notícias de 

Vinhais ou de Fornos de Algodres e o jornal da terra dá. Aí não se substitui nada, mas 

os media online são um forte concorrente à expedição da imprensa pelo correio. [...] A 

curto prazo fará sentido a existência de versões online dos jornais. O porte pago ainda 

terá um desafio maior para se comprovar a sua importância. Aliás, o incentivo à leitura 

está fortemente condicionado pela evolução da imprensa online”, afirma o antigo 

Secretário de Estado. 

Por seu turno, Feliciano Barreiras Duarte recorda que, ao contrário do que fez 

para o todo do território continental e ilhas, aumentou a comparticipação para a 

diáspora, considerando que a redução da percentagem para o estrangeiro foi “uma 

decisão inqualificável”, “tomada à revelia de uma preparação dos protagonistas do 

sector, que não lhes deu lhes praticamente tempo nenhum para se prepararem para 

um novo paradigma”. Este antigo governante ressalva, no entanto, que, se para as 

“gerações mais antigas” é melhor “a informação veiculada em suporte papel”, já para 

“as gerações mais jovens é provável que se tenham de encontrar formas de difundir a 

informação por suporte digital”.  

Em síntese, as publicações locais e regionais ainda são importantes para a 

promoção da língua e manutenção de laços dos emigrantes à terra, mas também como 

veículo de promoção de Portugal além-fronteiras. Nas publicações analisadas, a 

diminuição de comparticipação para o estrangeiro traduziu-se no aumento do preço 

assinaturas e na perda de assinantes. A dificuldade de renovação das assinaturas põe-

se com especial acuidade no caso dos emigrantes.  

 

5.3.4. Portal da Imprensa Regional 

 O Decreto-lei n. 98/2007 prevê a criação do Portal da Imprensa Regional, uma 

iniciativa que tem registado pouca adesão, tendo sido requeridas 73 inscrições de 

publicações periódicas, das quais 46 foram deferidas, segundo os dados 

disponibilizados no Portal. O Director do GMCS admite que este é “um projecto menos 

bem sucedido”, porque nasceu numa altura em que o Estado anunciou a diminuição 
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da comparticipação dos portes de correio. Pedro Berhan refere que, de então para cá, 

não tem tido a aceitação, por parte dos órgãos de comunicação social, como seria 

desejado. Para este dirigente, as responsabilidades podem ser repartidas entre a 

administração pública, “por não ter criado um modelo suficientemente atractivo para 

a comunicação social regional e local”, e as “características muito próprias do sector, 

que ainda não está completamente aberto a esta mudança da era digital”. “Apesar de, 

neste momento, os meios digitais nos entrarem pela vida dentro a uma velocidade 

incrível, eu não tenho ilusões de que estamos a falar de um sector, nalguns casos, 

muito artesanal e rudimentar. A Internet e a digitalização ainda são realidades muito 

distantes”, afirma Pedro Berhan. 

A antiga Directora do ICS, que esteve envolvida na criação do Portal da Imprensa 

Regional, explica que a ideia desta plataforma vem do Plano Tecnológico, tendo 

nascido como uma peça do projecto, que significava uma medida com efeitos efectivos 

em termos de modernização (não de facilitismos), bem mais barata do que a compra 

de computadores. Teresa Ribeiro diz que, apesar de prever um modelo de negócio 

muito difícil, permitiria, com um pequeno investimento do Estado, que a imprensa 

regional se agregasse. Na sua opinião, poderia trazer efeitos de decantação do sector: 

quem não tivesse a capacidade de lá estar, acabaria por, naturalmente, desaparecer. 

Era uma alternativa de incentivo mais estruturante e activa, uma vez que os incentivos 

são essencialmente passivos.  

Teresa Ribeiro compreende que, no que está relacionado com o portal, estão em 

cima da mesa questões políticas e de financiamento, mas admite que é nestes 

momentos que surgem as alternativas. No entender desta responsável, o portal seria 

um interface excelente para um posterior investimento publicitário. Todavia, faltou 

entusiasmo da parte dos actores e, admite que da parte da equipa da criação do portal 

não houve capacidade de comunicar eficazmente a ideia. Aponta como razão principal 

para a baixa adesão ao projecto, a acomodação confortável que a imprensa regional 

encontrou nos apoios automáticos. 

A reformulação e reanimação do site estão actualmente a ser trabalhadas pelo 

GMCS em parceria com a API. O protocolo estabelecido entre estas duas entidades 

aponta para a “necessidade de uma maior difusão e explicação das valências; de 

promoção e explicação das vantagens; dos benefícios e interesse na participação no 
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Portal; da estruturação e implementação de um modelo de negócios baseado quer na 

venda de conteúdos, quer na venda de publicidade, também de forma agregada ou 

conjunta; do melhoramento e adequação do grafismo do Portal e diversificação dos 

templates oferecidos; da formação profissional de jornalistas e de técnicos comerciais 

para a exploração e produção de conteúdos em ambiente digital” (ERC, 2010: 152). 

O Presidente da API, João Palmeiro, acredita que, a seu tempo, esta plataforma 

terá um papel muito importante, nomeadamente ao nível do investimento 

publicitário. Segundo este responsável, o portal apresenta algumas falhas, como não 

prever uma área para facturação na gestão de assinaturas. Quem criou o portal, diz, 

optou por não incluir esta parte devido à existência de vários fornecedores de 

software no mercado. 

Este dirigente alerta para necessidade de haver interconectividade com 

estruturas similares, como o Portal Lusomédia (http://redelusomedia.dgaccp.pt/), 

apresentado pela Secretaria de Estado das Comunidades, em Dezembro de 2010, 

como uma “plataforma electrónica que pretende abranger todos os órgãos de 

comunicação social de expressão portuguesa distribuídos por todos os continentes”, 

desenvolvida “no âmbito das políticas públicas dirigidas às Comunidades Portuguesa”.  

Como se pode ler nesse portal, “o Lusomédia tem como objectivos 

fundamentais: a valorização da língua portuguesa no mundo; um rápido e eficaz meio 

de informação sobre a actualidade das comunidades portuguesas residentes no 

estrangeiro e a dos países lusófonos; um meio essencial para a intercomunicação entre 

todos os intervenientes; uma montra planetária e dignificante para todos os órgãos de 

comunicação social que, nas mais diversas paragens, contribuem para a continuidade e 

enriquecimento da lusofonia”.  

O portal está estruturado em 5 plataformas regionais (América do Norte, 

América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceânia) e agrupado por tipo de órgãos de 

comunicação social (rádios, jornais e revistas, televisões e portais de informação), 

sendo o pagamento dos custos desta iniciativa da responsabilidade do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. Na altura do lançamento, os responsáveis pelo portal, citados 
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pela imprensa, falavam em mais de 30 adesões e mais de 340 meios de comunicação 

social a aguardar para entrar nas plataformas71. 

 

5.3.5. Correcto Uso dos Dinheiros Públicos 

O correcto uso dos dinheiros públicos deve ser um dos cuidados de quem tem de 

administrar as finanças nacionais. Esta deve ser uma preocupação central e constante 

de quem tem de gerir dinheiro do erário público. Contudo, é uma preocupação que se 

impõe de uma forma mais acentuada numa altura de recessão económica, como 

refere Pedro Berhan. 

Olhando para as verbas que têm sido canalizadas para o porte pago/incentivo à 

leitura, há diferentes entendimentos sobre a relação entre o custo deste apoio, ao 

longo do tempo, e o benefício público que dele se recolhe, desde os que consideram 

que há um saldo positivo aos que fazem um balanço negativo. Mais consensual é que a 

diminuição da percentagem de comparticipação, acompanhada pelo progressivo 

aumento do rigor e profissionalismo nos métodos de gestão, contribuiu para controlar 

os gastos públicos. Contudo, há diferentes opiniões sobre a percentagem de 

comparticipação que deve vigorar. 

Para a antiga Directora do ICS, Teresa Ribeiro, a redução da percentagem de 

comparticipação para 40% é um desafio de maior esforço para as empresas, uma vez 

que o incentivo à leitura tentou introduzir um raciocínio diferente e mais orientado 

para os leitores da imprensa regional. Esta redução é, segundo aquela responsável, 

positiva e feliz em dois aspectos: por um lado, mitiga alguns efeitos perversos do 

subsídio (como a manutenção de projectos sem viabilidade) e, por outro lado, com a 

definição de critérios mais rígidos, torna a fiscalização mais fácil e dependente de 

recursos mais comedidos. Parte-se para uma realidade onde as questões de quebra 

dos parâmetros da lei serão muito menos. É, em seu entender, impensável que o 

Estado gaste mais recursos a fiscalizar do que a apoiar as empresas. 

O Presidente da API admite que este apoio chegou a ser “um saco sem fundo”, 

em que o “Estado pagava o número de jornais que fossem mandados” e não negociava 

as tarifas postais com os CTT, existindo dívidas crónicas, que depois obrigavam a 
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 Notícia do Diário de Notícias sobe a apresentação do portal disponível em http://bit.ly/gaIDED. 
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orçamento rectificativos, para assegurar as verbas para os Correios. As tarifas 

passaram a ser negociadas pela API quando se registou o fim do porte pago a 100%.  

Os responsáveis pela API explicam que a prioridade das negociações com os CTT 

foi o nacional, uma vez que a redução da percentagem de comparticipação começou 

pela expedição postal para o território nacional. O Vice-Presidente da API, Vítor Brás, 

explica que, com a redução da comparticipação para o estrangeiro, aquela associação 

começou a negociar uma tabela que era, à partida, “muito alta” (Brás, entrevista: 28 

de Fevereiro72). Há cinco anos, a associação conseguiu que um representante da tutela 

governamental fizesse parte do grupo de negociações de tarifários. O contrato prevê, 

ainda, uma comissão de acompanhamento, que reúne sempre que necessário, para 

resolução de questões pontuais. Paralelamente, foram conseguidos alguns acordos 

internacionais, de forma a responder algumas críticas que os editores fazem à 

distribuição além-fronteiras. 

Respondendo às críticas insistentes do sector de que os preços praticados pelos 

Correios são muito elevados, o responsável pelo Correio Editorial da Direcção de 

Marketing dos CTT refere este “é o único sector onde os preços não são decididos 

unilateralmente”, mas “através de um processo negocial”. Dessas negociações com a 

API e o GMCS têm saído acordos anuais ou plurianuais. Quanto aos tarifários para o 

envio de publicações, que Ricardo Castanho diz ser 60% mais baixo do que o relativo 

ao envio de cartas de correio normal. Em vigor está o tarifário ‘grama a grama’, o que 

permite às publicações controlarem mais facilmente as facturas que vão ter de pagar, 

através do aumento ou diminuição dos exemplares que expedem; existe, ainda, a 

cláusula 5.ª, para captar novos assinantes ou renovar assinaturas antigas. Os CTT 

dispõem ainda de gestores de clientes para alguns jornais. 

O Presidente da API diz que a comparticipação do porte pago a 40% é “a menor 

das comparticipações aceitáveis. Com 40%, o editor é responsável pelos 60% e não 

pode fazer loucuras.” João Palmeiro entende que o justo seria uma comparticipação 

equitativa (50%), trazendo ao meio uma dupla responsabilidade de manutenção dos 

títulos. Olhando para a questão do porte pago no estrangeiro, pensa que o Estado 
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 A entrevista presencial realizou-se a 28 de Fevereiro de 2011, em Lisboa. As referências posteriores às 

declarações de Vítor Brás têm como fonte esta entrevista. 

 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

221 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

devia assumir a totalidade do custo se quer que as assinaturas se mantenham. Em seu 

entender, a comparticipação, se não for total, seja o mais alta possível, na ordem, por 

exemplo, dos 80%. 

O Vice-Presidente da UNIR Paulo Jorge Sousa considera que, dados os custos 

para o estrangeiro, o apoio deveria ser maior. Para este dirigente, no limite, todos os 

jornais deveriam receber apoio. Caso não fosse possível, seria preferível dar destaque 

aos que efectivamente apoiam a leitura e o desenvolvimento local. “Que não se 

centram em meia dúzia de folhas repletas de artigos de opinião e necrologia.” 

O presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa da Imprensa 

Regional (APIR) considera que o incentivo à leitura deveria prever uma percentagem 

de 50% de comparticipação da expedição das publicações periódicas por via postal 

para os assinantes residentes em território nacional e de 100% para os assinantes no 

estrangeiro. 

Apesar de ter sido sempre contra cortes no porte pago, este responsável já 

admite a redução para o território nacional, mas considera “inconcebível” que tal 

aconteça para o estrangeiro, especialmente “quando os políticos apregoam sobre a 

diáspora e a nossa língua”. “A nossa língua é ultrajada com este corte”, declara. 

Pela lógica do incentivo à leitura aliado à difusão da língua portuguesa, o Padre 

Tony Neves, da Missão Press, entende que a comparticipação para o estrangeiro devia 

ser maior. Mas, em tempo de crise, considera que 60% seria um bom apoio. 

O Comissário do PNL defende o porte pago a 100%, não obstante reconhecer 

que os cortes efectuados se devem a severas restrições orçamentais. Fernando Pinto 

do Amaral admite que o pagamento de 100% pelo Estado seria uma medida muito 

maximalista, mas apoia um incentivo perto dos 100% para jornais culturais locais e 

regionais. Avança com defesa da discriminação positiva de publicações com artes, 

letras e cultura, em detrimento dos mais generalistas. Para Fernando Pinto do Amaral, 

as publicações culturais deviam ser consideradas um bem essencial, alinhando o 

pagamento no IVA no seu valor mais reduzido. 

Em síntese, o valor das tarifas postais começou a ser negociado com os CTT 

depois do fim da comparticipação a 100%, num mercado onde actualmente também 

há a presença de operadores privados. Segundo os agentes do sector, os editores 

tornaram-se mais criteriosos nos envios a partir do momento em que passaram a ter 
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de pagar uma parte da expedição das publicações, o que contribuiu para um gasto 

mais correcto dos dinheiros públicos. 

 

 

 

5.4. Perspectiva de Avaliação Global 
 

Depois de analisadas as várias perspectivas sobre esta medida, desde a forma 

como está enunciada na legislação até àquilo que os diferentes actores percepcionam 

como os seus principais resultados, é chegado o momento de fazer uma leitura global 

desta política e de perspectivar alternativas que contribuam para a melhoria da 

eficácia do apoio público. 

 

5.4.1. Visão de Conjunto desta Política 

O Presidente da API tem alguma dificuldade em fazer um balanço global da 

política, tendo em conta que considera que este apoio nunca foi uma política. Trata-se, 

sim, segundo João Palmeiro, de uma reivindicação antiga que foi cumprida. ”Para mim, 

isto foi sempre uma questão de balanço dos Correios, uma vez que a imprensa foi, 

durante muitos anos, o núcleo duro e certo dos lucros dos CTT”, afirma. 

João Palmeiro aponta a sua natureza política como principal problema do apoio. 

Este incentivo nasceu e desenvolveu-se numa perspectiva do Estado a ser complacente 

e apoiante da imprensa regional. Segundo este dirigente, apesar da mudança do 

nome, a prática é a mesma, a não ser, obviamente, no peso que tem. Talvez se 

justifique isto, na medida em que ninguém quis assumir que o porte pago acabava, 

uma vez que ele foi fundamental para muitas empresas. Muitas delas não existiriam 

sem ele, uma vez que teriam que investir em várias outras frentes, com custos 

insuportáveis, ou teriam que aumentar preços de assinatura, ou, ainda, contratar 

serviços de marketing e promoção. Mesmo hoje, e tendo em conta as alternativas de 

solução que o mercado permite, há uma aprendizagem que está longe de ser 

acabada”, constata. 
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Em seu entender, é preciso pensar neste apoio como uma forma de “promoção 

do acesso à informação, seja através de um cartão pré-pago para notícias no iPad, de 

uma assinatura digital ou do jornal em papel.  

O presidente da AIC considera que os apoios são absolutamente fundamentais 

para a preservação da imprensa regional, em Portugal. O Padre Salvador dos Santos 

considera que são demasiado limitados, referindo, no entanto, que os incentivos têm 

sido determinantes para a manutenção e expansão da imprensa regional, sendo, em 

parte, responsáveis pela sobrevivência das empresas de imprensa regional. Todavia, 

uma das queixas deste dirigente associativo assenta na parca contribuição que estes 

incentivos têm no investimento qualitativo dos jornais. O Padre António Salvador dos 

Santos diz que o subsídio devia ser reposto, de acordo com a filosofia segundo a qual 

foi criado, e deviam, ainda, ser instituídas outras políticas “articuladas para o 

incentivo”. “O serviço público, em Portugal, só é reconhecido à RTP e RDP”, 

lamentando, assim, o esquecimento dos restantes meios. 

O Presidente da AID considera que o incentivo à leitura “é indispensável para 

que o leitor não se desabitue de ler”. Na opinião de José Miguel Piçarra, o Estado tem 

responsabilidades acrescidas, no que toca à informação destinada às populações do 

interior, sendo as publicações regionais são as únicas com capacidade de penetração 

no interior do país, pelo que sua extinção seria equivalente à extinção da leitura nesta 

zona de Portugal. É a partir daqui que o Estado tem que legitimar o incentivo à leitura 

de jornais, que não pode ser, de todo, considerado subsídio ao editor. 

Assumindo essas responsabilidades, diz José Miguel Piçarra, o Estado deveria 

reservar uma verba para apoio à leitura, fomentando o interesse e mantendo as 

populações informadas. Isso seria uma ferramenta de diminuição do grau de iliteracia 

nacional. Além deste fomento, o Estado deveria cumprir a legislação para que a 

publicidade institucional fosse efectivamente publicada nos diários regionais. 

Relativamente à questão sobre se as populações são incentivadas a ler mais pela 

imprensa regional, José Miguel Piçarra argumenta que os incentivos, nesse sentido, 

são claramente insuficiente, uma vez que deveriam (ao contrário do que se regista) 

direccionar-se no sentido do apoio à produção e publicação de conteúdos editoriais de 

fomento da leitura. 
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O Vice-Presidente de UNIR salienta que actual política é “desajustada para as 

necessidades dos jornais. O elo de ligação com o estrangeiro foi cortado e são muitos 

os leitores, além fronteiras, que reclamam dessa situação. Os incentivos deveriam 

também atender ao investimento que cada empresa faz na melhoria e modernização 

da própria empresa, não tendo só por base o número de trabalhadores”. 

Paulo Jorge Sousa argumenta que, “com a diminuição do porte pago/incentivo à 

leitura, não tem havido nem expansão, nem possibilidade de investimento na melhoria 

da qualidade das publicações. O esforço dos associados têm feito tem sido de grande 

monta. Preocupam-se em conseguir manter vivo o projecto, não estando preocupados 

com a sua expansão ou qualificação”. 

Em seu entender, os apoios devem ser mantidos e reajustados, pois o “Estado 

ainda olha para a imprensa regional como o parente pobre dos media, concretamente 

no que diz respeito à diminuição de apoios, à regulação e à fraca ou quase inexistente 

distribuição de publicidade institucional”. Para o dirigente associativo, esta perspectiva 

tem de ser invertida, uma vez que, se for contabilizado o número mensal de tiragens 

dos vários órgãos regionais espalhados pelo país, vê-se que há mais jornais regionais a 

circular do que propriamente jornais de índole nacional.  

O Padre Tony Neves, da Missão Press, admite que o porte pago permitiu reduzir 

custos de produção às publicações missionárias e potenciou mais investimento na 

formação dos profissionais que as produzem. Neste sentido, as publicações tiveram a 

oportunidade de ganhar qualidade. Este responsável defende que o fim do apoio “para 

alguns títulos significou a morte” e “para outros a redução das assinaturas”. Na sua 

opinião, o facto de não haver “verdadeiramente um incentivo de apoio à leitura vai 

ter, a médio prazo, consequências desastrosas no plano cultural”. Em seu entender, a 

extinção deste incentivo provocaria o fecho de mais jornais e revistas.  

O Padre Tony Neves refere que o “aumento dos custos” devido à “redução 

drástica do apoio do porte pago” tem provocado a diminuição das tiragens da 

imprensa missionária. Para este sócio-fundador da Missão Press, “o fim da revista 

Encontro deveu-se ao fim do porte pago”. Em seu entender, a extinção deste incentivo 

provocaria o fecho de mais jornais e revistas. “O aumento do preço das assinaturas 

para cobrir o fim do porte pago terá como consequências o fim de muitos assinantes”, 

alerta. 
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O presidente da Assembleia-Geral da APIR diz que o incentivo à leitura é 

fundamental para a garantir a sobrevivência da imprensa regional. Ribeiro Cardoso 

considera que os políticos não se têm preocupado com o sector da imprensa regional, 

mas mesmo assim promete que vai tentar falar com os deputados no sentido de se 

propor na Assembleia da República uma alteração dos “requisitos muito rígidos” de 

acesso ao porte pago/incentivo à leitura. 

O Deputado do PS João Serrano avalia de forma positiva o incentivo à leitura, 

não entendendo, desta forma, a necessidade de “proceder a qualquer alteração” no 

sistema. Em seu entender, é um bom mecanismo de apoio que não diminui muito: o 

valor atribuído às publicações é adequado às realidades impostas (Serrano, entrevista: 

Novembro de 201073). 

João Serrano fez questão de sublinhar que o Estado continuará a conceder um 

apoio à imprensa regional. Não há, portanto, segundo este político, que temer quanto 

à subsidiação estatal. Relativamente à sua redução progressiva ao longo dos últimos 

anos, isso tem que ver com a contenção de gastos de um país em período difícil, 

sublinhou, acrescentando que o valor atribuído tem sido adequado para à realidade. 

O deputado refere também que, ainda que mantendo os 40% de 

comparticipação estatal para o envio postal de jornais regionais, aplicados a partir de 

2009, o Orçamento de Estado para 2011 estabelece um apoio total de 4,6 milhões de 

euros à imprensa regional. Um valor inferior aos 5,1 milhões de 2010; aos 6,1 milhões 

de 2009; aos 6,4 milhões de 2008 e aos 5,1 milhões de 2007.  

Argumentando não ter uma noção precisa da aplicação prática da lei, o deputado 

declarou não saber com clareza se há jornais a passar por dificuldades financeiras 

devido aos cortes no apoio estatal. Referencia, apenas, o conhecimento de alguns 

casos onde há pedidos não satisfeitos de adesão ao porte pago. 

Para o deputado do PCP Bruno Dias, é importante que haja um mecanismo de 

apoio público para a imprensa regional, que permita a divulgação junto das 

comunidades locais de informação de proximidade, sobretudo nas regiões do interior 

(Dias, entrevista: Dezembro de 201074). O PCP não só é a favor do apoio à imprensa 
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 A entrevista telefónica realizou-se em Novembro de 2010. As referências posteriores às declarações 
de João Serrano têm como base esta entrevista. 
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 A entrevista telefónica realizou-se na primeira semana de Dezembro de 2010. As referências 
posteriores às declarações de Bruno Dias têm como base esta entrevista. 
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regional, como também do seu retorno aos 100% iniciais, valor que se integra num 

conjunto de políticas de mudança social, argumentou. Neste sentido, o deputado 

afirma que o PCP tem, ao longo dos anos, apresentado inúmeras iniciativas nesse 

sentido. 

Para este deputado, crítico das “políticas de restrição” que diz terem sido 

adoptadas pelo PS, PSD e CDS-PP, cortar penaliza o justo pelo pecador; portanto, o PCP 

é favorável à fiscalização mas não a cortes justificados pela má fiscalização. É 

absolutamente fundamental não confundir fiscalização e garantias de rigor com a 

aplicação de normas que são cortes no apoio público, argumenta. Lembra, ainda, que 

os preâmbulos das leis estão abundantemente recheados de menções às más 

aplicações das verbas, justificando, assim, os cortes com uma má aplicação anterior. 

Para o deputado comunista, a leitura está ligada a uma identidade com raízes 

culturais, presas à vivência quotidiana. “Temos que fazer chegar à população radicada 

em Portugal e no estrangeiro a informação e o resultado do trabalho desta imprensa, 

apoiando-a e promovendo a sua qualidade e a sua divulgação”, afirma. 

 Segundo Bruno Dias, uma vez que a população leitora da imprensa regional tem 

uma relação ainda muito forte com os jornais em papel, os cortes ao apoio poderão 

pôr esta realidade em perigo. Salienta, ainda, que a aposta não deve ser focada no 

online ou nas novas tecnologias, uma vez que essa é uma realidade ainda afastada de 

grande parte da população. 

O PCP é a favor de que se analise devidamente os mecanismos de controlo. São, 

contudo, contrários a apoios diferentes para distintas regiões ou localidades. “A 

imprensa regional vale pela sua diversidade”. 

O corte é uma medida cega, que tem afastado potenciais leitores da imprensa 

regional e, consequentemente, das vivências locais. No sentido de combater essa 

tendência galopante, os actores regionais devem reunir-se e exigir uma política 

diferente, refere. 

Arons de Carvalho considera que tem havido uma evolução nas políticas para o 

sector da imprensa regional, adaptando os apoios à nova realidade tecnológica e 

económica. Segundo este antigo governante, houve uma primeira fase em que os 

governos, provavelmente muito até com intuitos eleitoralistas, ditavam as medidas 

sem uma visão de conjunto. A partir dos anos 80, começou a haver essa visão de 
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conjunto, esboçando-se preocupações orçamentais. A partir daí, houve uma evolução 

que vai no sentido de considerar que o porte pago lesava o espírito empresarial das 

empresas. Hoje a preocupação é dar uma maior capacidade competitiva às empresas.  

Arons de Carvalho diz que o Estado deve considerar que a comunicação social 

desempenha uma função de interesse público, especialmente aquela que é mais frágil, 

ou seja, sobretudo a comunicação regional e local e também alguns sectores da 

comunicação social com maior pendor cultural. Isso torna-se mais premente num país 

como o nosso que tem obrigações em relação às comunidades emigrantes.  

Nesta perspectiva, o Estado deve encarar essa comunicação social como um 

serviço de interesse público, motivo pelo qual não deve deixá-la ao sabor do livre 

arbítrio do mercado. Deve procurar apoiar a sua difusão, sobretudo nas zonas mais 

periféricas do país, onde há menor dinamismo económico, social e cultural, e também 

menos publicidade. “A ausência de um papel supletivo do Estado poderia levar a um 

deserto no panorama da comunicação social. O Estado tem aí um papel regulador do 

mercado (não estou a dizer regulador a nível dos conteúdos, mas a nível de possibilitar 

a existência de pluralidade) ”, explica. 

Arons de Carvalho diz que uma súbita extinção deste incentivo teria 

consequências muito drásticas para muitas empresas, que precisam de tempo e de 

apoio estatal para ganharem dimensão e capacidade. “Importa não esquecer o 

mercado que existe: qualquer transição no regime do incentivo à leitura deve ser 

cautelosa, respeitar o mercado que existe – a dimensão e capacidade das empresas – 

tentando uma mudança progressiva no sentido da maior capacidade competitiva, 

maior profissionalismo”, refere.  

Em seu entender, os incentivos não devem antecipar a evolução tecnológica e a 

evolução dos consumos, até porque “grande parte da imprensa regional é lida por 

pessoas que não têm internet em casa, por pessoas que não têm um grau de 

conhecimento informático e tecnológico para consultar os e-mails. A versão em papel 

ainda tem uma tradição muito grande”. “Devemos ter em conta que Portugal é dos 

países da Europa com menores índices de leitura de jornais. Isso significa que, com 

esses valores, é preciso ir acompanhando essa área. Por um lado, isso obriga a reforçar 

políticas públicas de incentivo à leitura, por outro, obriga a que a imprensa tenha 

particular atenção às novas formas de acesso à informação”, salienta. 
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Em seu entender, este poderá ser um incentivo com um fim à vista, na medida 

em que a distribuição por via postal passa a ser apenas uma das formas de consulta do 

jornal. “No momento em que a distribuição não for necessária, em que houver um 

jornal que se possa consultar mesmo graficamente através da Internet, para quê o 

Estado estar a pagar milhões para algo que se pode ver online?”, interroga. 

O antigo Secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte defende que o incentivo 

à leitura tem que ter uma tradução prática ao nível das decisões administrativas: 

Temos de no chamado arco das políticas públicas colocar o Ministério das Finanças a 

participar nesta matéria, o que é determinante. Se se conseguir criar o incentivo à 

leitura permitindo aumentar as deduções fiscais em livros, revistas, jornais, em 

informação, talvez se tenha aí um incremento ainda maior do que as pessoas pensam. 

Admito que alguma coisa foi feita, mas ainda falta um longo caminho para que, em 

Portugal, as pessoas leiam, seja por via da internet, do papel ou seja de outros meios”. 

O ex-governante considera que o Estado, no que diz respeito aos jornais e à 

chamada imprensa de proximidade, deve fazer cada vez mais aquilo que ficou 

estruturado na altura em que esteve no executivo e que “nunca foi feito”, que “era 

criar um período de transição para a qualificação dos jornais e, de certa forma, 

também das rádios ditas locais e regionais porque em tempos de crise, com a queda 

abrupta das quotas de publicidade, estes jornais e rádios vivem com muitas 

dificuldades”. “Quanto maiores dificuldades sentirem maior a tentação de 

permeabilidade à defesa de interesses político-partidários, económicos ou de lobbies 

aumenta. Nesse sentido, nestes cinco anos, perdeu-se muito do trabalho que foi feito 

nos anos anteriores”, afirma.  

A antiga Directora do ICS assume ter uma visão não assistencialista do sector da 

imprensa regional em Portugal. Os subsídios não tiveram, ao longo dos anos, um papel 

relevante e estruturante, no apoio à evolução da comunicação social.  

Para Teresa Ribeiro, o ónus da questão está em tentar perceber como é que se 

encontra uma maneira estruturante de distribuir os subsídios com critérios de eficácia. 

Surge aqui uma imensa tarefa por fazer das associações do sector, que devia potenciar 

a capacidade de agregação. As associações têm que demonstrar que vale a pena 

investir na imprensa regional. Para Teresa Ribeiro, há duas alternativas: ou se acaba 

com o incentivo ou se faz uma intervenção mais estruturada, contemplando o 
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equilíbrio. Apesar de o Estado ter vindo a multiplicar-se em tentativas, Teresa Ribeiro 

não tem a certeza de que essas tentativas se tenham direccionado no sentido certo, 

pois degradou-se a qualidade da imprensa.  

Esta antiga dirigente do ICS prevê a inevitabilidade de progressivos cortes no 

porte pago, mas admite que a sua extinção seria assaz impopular. A imprensa regional 

nacional é um sector muito marcado pela imprensa “tribunícia” do século XIX, mas, 

como tal, tem uma grande importância, uma vez que traz custos reais a nível político. 

Contudo, é inibidor para qualquer Governo acabar com o apoio ou tomar outras 

medidas políticas, porque isso torná-lo-ia demasiado impopular.  

Em seu entender, está em causa um jornalismo de proximidade, que deve ser 

apoiado de várias formas. Nesse apoio, o CENJOR tem um papel a desempenhar, 

dando a possibilidade de cursos em áreas como a gestão de negócio, formação para 

jornalistas ou formação tecnológica. Em seu entender, o jornalismo de proximidade é 

muito importante, na medida em que é uma forma de mobilizar cidadãos para a 

participação cívica. Justifica-se, assim, a intervenção do Estado, pois tudo isto concorre 

para uma democracia mais participativa. “É importante para a qualidade da 

democracia ter cidadãos mais participativos e conscientes. E é importante que o 

Estado perceba que pode mobilizar instrumentos para isso, sem prejudicar a 

solidificação da oferta, sem interferir ou distorcer a realidade do mercado”, afirma. 

Na mesma linha, Paulo Ferreira faz um balanço negativo desta política, dizendo 

que “basta olhar para o que existe no mercado” para perceber que o apoio à 

expedição postal tal como existe deve ser repensado. Em seu entender, a existência do 

porte pago/incentivo à leitura não se justifica e, embora sem apontar uma data para a 

extinção do apoio, defende que ele “deve caminhar para zero”. Na sua opinião, 

historicamente, o que o porte pago fez foi aumentar a quantidade de jornais regionais 

em detrimento da qualidade. 

O jornalista entende que o Estado “deve ser apenas regulador”, pelo que é 

contra a atribuição de subsídios, “embora perceba que em determinadas 

circunstâncias, como aquelas da comunicação social regional e local”, tal “possa 

acontecer durante um determinado período de tempo”. Na sua opinião, “o que deve 

existir é uma bolsa de ajudas com objectivos muito concretos, mas com finitude, com 
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limite. Os jornais devem saber que, ao cabo de um determinado período, esses 

subsídios terminam”. 

Reconhecendo ser uma medida “muito difícil” de implementar, Paulo Ferreira 

sustenta que “é possível introduzir alguns critérios qualitativos na definição ou na 

escolha dos apoios ou dos jornais a apoiar”. “O problema é o Estado incentivar todos 

de igual modo. Isso não é justo, nem sequer eficaz. Era necessário introduzir um 

critério para saber diferenciar os apoios em função do trabalho de cada um e da sua 

qualidade. Para dar apoios, basicamente a regra tem de ser esta: apoiar quem 

merece”, diz. 

Paulo Ferreira sustenta que “não é preciso acabar de supetão com os subsídios 

todos”, pois “alguns deles continuam a fazer sentido e continuarão a fazer”, sobretudo 

os ligados às novas tecnologias, à colocação de jornalistas.  

Carlos Camponez considera que “o porte pago foi um subsídio que cumpriu os 

seus objectivos no passado, mas cujos objectivos têm de ser repensados, num quadro 

que vai para além do incentivo à leitura”. Para o investigador, o incentivo à leitura é 

“um novo conceito para esconder a intenção de desinvestimento e 

desresponsabilização do Estado nesta área”.  

O académico considera “fundamental a existência de um sistema sério, 

verificável, que permita compensar as debilidades económicas que resultam do 

próprio espaço em que estes meios de comunicação social se encontram: territórios 

menos povoados, menor presença de empresas, mas onde, ainda assim, existem 

pessoas, comunidades, onde existe um espaço público que necessita de ser 

alimentado e promovido”. 

Carlos Camponez afirma que “os subsídios deviam seguir um modelo de apoio à 

imprensa regional e local que tivesse por objectivo preservar alguma diversidade e 

pluralidade. Para isso, é preciso defender esses meios de comunicação social de uma 

dependência excessiva do mercado”, pois há zonas com pouca vitalidade económica e 

sem volume publicitário suficiente que faz com que “um leitor a mais seja mais um 

peso económico para o jornal”.  

“Se calhar, os fundos gastos com o porte pago deveriam ter sido repensados 

tendo em conta outros aspectos de sustentabilidade: criação de redes alternativas de 
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distribuição, apoio a projectos conjuntos da imprensa regional naquilo que lhes é 

comum, aposta em projectos inovadores”, declara.  

“A imprensa regional em Portugal desempenha um papel insubstituível na 

ligação das pessoas com as suas regiões. Se analisarmos de uma forma geral os 

conteúdos da imprensa nacional, verificamos que muito dificilmente ela cobre as 

questões de interesse regional e, pior ainda, de interesse local. Há uma dimensão 

comunicativa ao nível regional e local que não pode ser, de forma alguma, 

desprezada”, alerta Carlos Camponez.  

Sofia Santos defende que o porte pago/incentivo à leitura deve continuar a 

existir, mas só deve ser atribuído a “jornais com qualidade e que sejam efectivamente 

órgãos de imprensa regional”. “Deve haver apoios específicos, generosos, bem 

definidos e fundamentados para todos os órgãos da imprensa regional dignos desse 

nome. Mas defendo que a imprensa regional, principalmente aquela que vive nos 

grandes centros urbanos, deve conseguir subsistir, de igual modo, sem subsídios do 

Estado”, salienta. 

Paulo Faustino defende “os impactos positivos expectáveis” deste apoio “não 

foram cumpridos na sua plenitude, mas seguramente que houve uma predominância 

dos aspectos positivos”. “No global, o apoio é muito positivo, o que não significa que 

não se tenha de ir aperfeiçoando o modelo ao longo do tempo. Esse aperfeiçoamento 

fez-se para evitar os abusos, até chegar a um valor que deveria ter ficado nos 50% por 

cento. A partir de agora, não vejo grandes motivos para haver preocupações de 

abusos, porque há uma co-responsabilização na gestão desse apoio. Globalmente, este 

percurso que se fez é positivo”, afirma. 

Em síntese, há diferentes avaliações dos impactos do porte pago/incentivo à 

leitura, que vão desde os que consideram que o apoio foi essencial para a manutenção 

da diversidade e do pluralismo da imprensa regional aos que defendem que este apoio 

público constituiu um entrave ao desenvolvimento do sector. Tendo em conta os 

actuais desafios trazidos pelo digital, num quadro de crise económica, há propostas 

para ajustamentos neste apoio, de forma a torná-lo mais eficaz e relevante. 

 

5.4.2. Alternativa à Actual Política 
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O Presidente da API defende que tem que ser feito um contrato a prazo com as 

empresas tendo em vista a captação de novos assinantes. João Palmeiro diz que uma 

assinatura só está consolidada quando for renovada, pelo menos, duas vezes. Por isso, 

para este responsável, um contrato-programa desta natureza não pode ser pensado a 

menos de três anos e o editor deve ter a possibilidade de escolher como quer usar o 

apoio.  

Este poderia, por exemplo, escolher usá-lo para a manutenção de assinaturas 

(tendo uma determinada percentagem, como os 40%) ou para a captação de novas 

assinaturas, tendo, nesse caso, uma percentagem na ordem dos 60%. Devia ainda 

regressar à possibilidade de, para determinado tipo de instituições, uma percentagem 

da tiragem ser enviada gratuitamente. O esforço, desta forma, prende-se com uma 

partilha entre o Estado, editores, fornecedores e CTT: é um esforço de solidariedade e 

de responsabilidade social. 

Contemplando a estrutura dos três anos, no que diz respeito à manutenção dos 

assinantes, não haveria mudanças. No que concerne à captação, a partir do momento 

em que o assinante está assegurado, passa para a manutenção. E o jornal podia 

continuar a investir, em paralelo, em novos assinantes. O modelo devia ser muito 

semelhante à cláusula 5.ª do acordo com os CTT, relacionando a percentagem dos 

valores enviados no ano passado, gerindo essa quota como melhor convém à empresa. 

Põe-se, aqui, a questão das assinaturas híbridas, com uma série de modalidades entre 

o digital e o papel. “Obrigatoriamente, para a captação de novos assinantes, tem que 

se apresentar uma série de possibilidades”, afirma. 

O presidente da API refere que o actual sistema de apoios terá de evoluir, 

apontando para a emergência das assinaturas híbridas (acesso ao jornal em versão de 

papel, mas também acesso a uma password para a versão online, com possibilidade de 

flexibilização desses acessos). João Palmeiro alerta que a hibridação trará um forte 

impacto ao modelo do porte pago, uma vez que criará uma série de dificuldades nas 

fiscalizações, nomeadamente confundindo o número de assinaturas, para haver 

questões como que envolvem as taxas de IVA, que no caso das transacções 

electrónicas está nos 23%. Este responsável entende que é preciso “começar a prever 

e acautelar a situação”.  
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João Palmeiro sublinha que é preciso que se criem programas específicos de 

captação de assinaturas. “Faz-me muita confusão que haja um programa de incentivo 

à distribuição postal e não haja um incentivo para dizer às pessoas que fazer 

assinaturas no ano de 2010 é uma coisa diferente de há umas décadas”, diz este 

dirigente associativo. A API tentou fazê-lo, há uns anos, mas com recursos muito 

limitados. Deveria, por isso, haver, uma linha de financiamento para formação e 

informação na área. Este responsável defende que também se deve pensar num 

serviço público integrado, em que a RTP pudesse comprar conteúdos aos órgãos de 

comunicação locais. 

A UNIR refere que “não é propriamente defensora da subsídio-dependência”. 

Todavia, considera que “há pormenores que carecem de regulação, e estes seriam, 

porventura, os melhores apoios que poderiam ser dados”. Esta associação propõe o 

“apoio efectivo à contratação de funcionários, apoio na impressão de jornais (união de 

custos entre os vários títulos, nomeadamente na produção e impressão, uma vez que 

muitos já fazem este trabalho em empresas espanholas, que acabam igualmente por 

fazer a distribuição), apoio na implementação de novos produtos e um real incentivo à 

leitura, como exemplo o suporte de custos por parte do Estado no envio dos títulos 

para instituições e escolas de cada local”. “Víamos ainda com bons olhos a 

possibilidade de se criar um observatório – e não um instituto repressivo – com 

representantes das associações do sector e do Estado, de forma a melhor dar-se 

passos no verdadeiro incentivo à leitura”, acrescenta o Vice-Presidente. Paulo Jorge 

Lopes refere que “o sector deverá passar pelo lançamento de novos produtos 

associados, como a edição de livros ou edições electrónicas”, pelo que os incentivos 

têm de ser pensados de forma a contemplarem as novas realidades. 

Rui Paulo Lopes diz que, historicamente, este foi um incentivo importante, mas, 

como em tudo, há-de ter uma avaliação com aspectos positivos e negativos. Para o 

responsável pela Meioregional, no geral, o apoio desempenhou o seu papel, que está, 

actualmente, a mudar. Contudo, faz, ainda, todo o sentido que se crie um último 

fôlego de enquadramento político na passagem para a multiplataforma, como o apoio 

da formação profissional. O porte pago teve uma missão política, mas, a partir daqui, 

deve ser marcado como um ponto de viragem para a multiplataforma e para a 

exploração digital. 
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“Num novo paradigma, este incentivo deve continuar, uma vez que a sua 

retirada pode ser tomada como uma desresponsabilização do Governo sobre aquilo 

que é o papel deste tipo de imprensa, e penso que o que deve amadurecer é o 

aparecimento da fiscalização, de modo a actuar conforme o que está previsto”, afirma. 

Rui Paulo Lopes defende que o apoio ao sector deve passar por fazer chegar as 

publicações a preços mais baixos, apoios para a formação, para o desenvolvimento dos 

quadros e modernização.  

O responsável pela Meioregional vê como imprescindível tudo o que possa ser 

apoiado do ponto de vista tecnológico. Para Rui Paulo Lopes, é preferível pegar no 

orçamento dos incentivos e fazer programas de formação e certificação, 

descentralizados e estruturados para vários níveis (uns mais estratégicos, de modo a 

fazer pensar, mas o enfoque tem que ser operacional). As formações poderiam ser 

veiculadas por meio de plataformas de e-learning, por exemplo. Adianta, ainda, que o 

CENJOR tem todas as condições para criar estes mecanismos, indo, desde a infografia, 

à criação da página web, passando pelo tratamento fotográfico e pelo design. 

Os projectos menos profissionais teriam, assim, uma oportunidade. O jornal é 

também um modelo de negócio, com a necessidade de alinhar com as adequações do 

mercado, o que comporta uma série de janelas de oportunidade. “As pessoas ou 

querem viver nesta linha ou vivem sozinhas”, diz. 

Um incentivo à contratação ou à política do estágio profissional faz, por isso, 

para Rui Paulo Lopes, todo o sentido. “Temos um jornalista, que entra para a empresa, 

que ganha um determinado valor, fazendo o seu trabalho e adquirindo formação. Se, 

ao fim de um ano de trabalho, a empresa decide colocá-lo nos quadros efectivos, tem 

que ter benefícios”, afirma. A saída existe através de dois caminhos fundamentais: 

formação (ponto de partida aberto a todos) e contratação. As pessoas têm, em grande 

medida, que ser co-responsabilizadas na formação, diz. 

Na opinião de Rui Paulo Lopes, devia ser criado um período de 4 anos de 

preparação (equivalente a uma legislatura), mantendo um paralelo entre a formação e 

o porte pago. “No fim desses quatro anos, haveria a necessidade de avaliação, 

devendo, ainda, ser feita uma monitorização anual do que está mesmo a acontecer”, 

refere. Relembra, aqui, a falta que faz uma força empresarial, uma vez que os editores 

são, maioritariamente, regionais, e tem que ser o próprio sector a avaliá-los. 
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Rui Paulo Lopes avança como adequada a manutenção dos 40% de 

comparticipação, uma vez que se trata, possivelmente, de um sinal de aviso para o fim 

do apoio. Chegará um tempo em que o Estado acabará com o apoio. Contudo, este 

terá que ser devidamente avisado, para que os editores possam programar a sua 

acção. “A redução é um sinal dos tempos”, adverte.  

Em relação a formas de aperfeiçoar o actual sistema, há quem defenda a 

flexibilização dos critérios de atribuição em função das características das publicações. 

Andreia Tavares sugere que, em vez de haver um critério de exclusão baseado no 

número de trabalhadores, o processo deveria ter em conta se a empresa fez ou não 

investimentos e os conteúdos que apresenta. A Directora do Jornal de Estarreja 

defende que deveria haver uma articulação entre incentivos directos e indirectos. 

Numa linha de diferenciação de projectos, a Directora Executiva do Região de 

Leiria diz que o incentivo à leitura devia ser mais criterioso, privilegiando quem investe 

e trabalha para apresentar um produto de qualidade, sendo admissível que, para a 

atribuição do incentivo, se tenham em conta factores como os investimentos em 

inovação no próprio produto, os número de profissionais, as acções de formação 

frequentadas ou o controlo da tiragem. A mesma argumentação é subscrita pelos 

responsáveis pelo Reconquista e Diário do Sul, que defendem a aposta numa lógica de 

apoio a quem aposta da profissionalização. Já o Director do Repórter do Marão 

considera fazer todo o sentido haver um apoio à difusão, devidamente auditado, que 

permitisse às grandes publicações chegar, ainda mais longe, que poderia ser, por 

exemplo, através do pagamento do papel. No lado oposto há os que defendem que os 

apoios devem ser atribuídos a quem tem menos capacidade económica para que 

consigam sobreviver muitas vezes em locais sem grande dinamismo económico. 

O responsável pelo Mirante aponta França como exemplo a seguir em matéria 

de políticas públicas, para qualquer país da Europa civilizada. Joaquim Emídio refere 

que aí as assinaturas são oferecidas, enquanto o Governo português proibiu as 

empresas de oferecerem assinaturas. Está, portanto, em seu entender, a incentivar-se 

mal, a seguir-se uma política errada, implementada por políticos que não dominam a 

comunicação social regional. Já sobre esta possibilidade o Director do Açoriano 

Oriental defende que Portugal tem “uma tendência miserabilista de copiar tudo o que 

não deve”. 
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O Director do Barlavento defende que o Governo deveria canalizar uma verba 

para os serviços do Ministério da Educação de modo a que houvesse jornais nas 

escolas. Hélder Nunes admite que as sobras dos jornais pudessem ser canalizadas para 

bibliotecas, escolas ou mesmo casas, de forma “a combater a inexistência de uma 

política consciente de incentivo à leitura”.  

O Presidente da AID considera que, se o Estado definisse a imprensa regional 

como serviço público, poderia usar meios de apoio mais eficientes. “Os diários 

regionais publicam sem encargos para o Estado toda a informação do Governo; visitas 

ministeriais; informação autárquica. Isto é serviço público. Se o Estado considera esse 

serviço público na RTP-RDP e LUSA – Agência Noticiosa, porque razão os diários 

regionais não são serviço público?”, interroga José Miguel Piçarra. Para este dirigente, 

a classificação dos títulos por periodicidade e abrangência também ajudava a clarificar 

a realidade actual. 

Sofia Santos considera que o número de funcionários e de jornalistas, a tiragem, 

a publicidade e todos os outros requisitos deviam ser substituídos por um 

denominador comum: a ‘qualidade’. “Como tive oportunidade de escrever, mais do 

que aos números, o Estado deve dar atenção às ‘letras’, à qualidade da publicação. 

Deve ver e ler todos os órgãos candidatos e, no caso de os subsidiar, manter sob 

estreita vigilância a manutenção da qualidade da informação”, diz esta autora. 

“Antes de se dar o aval (ou não) a um porte pago, por que não ler e ver as 

últimas 10 edições do jornal? Que sentido faz dar um apoio a 100% a um jornal 

regional que contém erros ortográficos? Que sentido faz não apoiar uma publicação 

que não respeita todos os requisitos mas que tem uma qualidade irrefutável?”, 

questiona. 

Sofia Santos diz que “a percentagem de comparticipação deve variar consoante 

as necessidades específicas dos jornais e os locais onde estão inseridos” e que “os 

assinantes no estrangeiro devem beneficiar de uma percentagem de comparticipação 

maior”. 

O Director do Setúbal na Rede, Pedro Brinca, expressa a ideia de que devia haver 

apoios para o online. Contudo com critérios bem definidos e mais válidos do que no 

caso do porte pago. Para Pedro Brinca, um jornal como o que dirige presta serviço 

público, merecendo, por isso, receber algum tipo de apoio. Acredita que, para o 
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Estado, não seja fácil definir um critério pacífico. Em seu entender, há que fazer uma 

avaliação cuidada dos projectos, uma vez que a maioria dos jornais hoje não tem 

produção própria, limita-se a publicar comunicados de imprensa. 

Em síntese, as propostas apresentadas são diversificadas, havendo uma linha de 

força que sublinha a necessidade de adaptar este apoio a um cenário de migração para 

o digital, transformando o incentivo num instrumento que ajude o sector a enfrentar a 

nova realidade. Da mesma forma, é sublinhada a importância de flexibilizar esta 

medida no sentido de ir ao encontro das diferentes realidades que existem neste 

sector.  
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6.Conclusões e Recomendações 

 

6.1.Conclusões 
 

Avaliar uma medida de política pública implica definir critérios, situar o contexto, 

caracterizar a problemática, ouvir os agentes, cruzar os argumentos e tomar uma 

posição. É chegado esse momento. 

Convém, contudo, recordar algo que faz parte daquilo que se poderia designar 

como um certo ethos português que consiste em definir políticas e tomar decisões sem 

ter suficientemente em conta o exame da situação e as lições adquiridas com 

experiência passada. Aparentemente vão-se dando alguns passos no sentido de 

superar esse modo de actuar e este estudo pretende ser não apenas uma resposta à 

solicitação que nos foi feita pelo Director do Gabinete para os Meios de Comunicação 

Social, mas sobretudo um contributo para uma compreensão aprofundada do universo 

da Imprensa regional e local e do que significa nesse terreno a política de incentivo à 

leitura. Há aqui um certo pioneirismo, que comporta consigo, necessariamente, riscos 

e desafios de que estamos conscientes. 

Feito, no capítulo precedente, o percurso pela ‘malha fina’ dos indicadores da 

avaliação da política do incentivo à leitura, apresentando e confrontando as leituras e 

ensaios de resposta oriundos das entrevistas e dos casos, é altura, agora, de propor 

uma avaliação panorâmica dos principais aspectos e vertentes considerados no 

modelo seguido. 

 

6.1.1. Sobre a Definição da Política de “Incentivo à Leitura” 

 

6.1.1.1. Alguns protagonistas da Imprensa regional questionam se que o sistema 

de incentivo à leitura é ou corporiza, na verdade, uma política e uma política pública. 

Entendemos que não têm razão. Ele assenta numa filosofia determinada (visões mais 

assistencialistas, mais capacitadoras ou mais liberais); num objecto claramente 

definido; em propostas que fazem seu vencimento mediante o debate político e um 

trajecto com um rasto histórico específico; e em acções, leituras e interpretações, por 

parte daqueles que são directa ou indirectamente seus agentes e beneficiários (ou 
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vítimas). E, uma vez que envolve e contende com valores socialmente partilhados, que 

gere e informa aspectos de interesse público e supõe, para a sua execução, 

mobilização de recursos públicos, é, inquestionavelmente, uma política de natureza 

pública. 

 

6.1.1.2. Parece claro, a todos os títulos (e na opinião de todos os interlocutores), 

que a alteração da designação “porte pago” para “incentivo à leitura” teve a ver com 

exigências nos planos administrativo e político, não significando qualquer efectiva 

mudança na política pública de apoio à distribuição, por via postal, de jornais regionais 

e locais. Enquanto que o preâmbulo do decreto-lei que instituiu a designação de 

incentivo à leitura sugere uma mudança de paradigma (do apoio imprensa e à empresa 

jornalística passar-se-ia ao apoio aos leitores e aos assinantes), na verdade tratou-se 

de uma mera mudança de nomenclatura. 

 

6.1.1.3. Não obstante, a designação “incentivo à leitura” parece-nos claramente 

a mais adequada para este tipo de política pública de apoio à imprensa regional e 

local, desde que se vá além da mera designação formal e se defina uma efectiva 

política de promoção e estímulo da leitura da “imprensa de proximidade”. 

 

6.1.1.4. Analisando mais pormenorizadamente as consequências desta mudança, 

pode até detectar-se, na prática, a instituição de mecanismos que retiraram à 

regulamentação anterior os aspectos incentivadores da leitura, designadamente 

quando o apoio do Estado deixou de subsidiar o envio de jornais gratuitos para, por 

exemplo, redes e espaços de leitura (bibliotecas, associações culturais e cívicas e 

outros estabelecimentos públicos). Por outro lado, ao tornar mais difícil realizar 

campanhas de promoção e angariação de novos assinantes, o novo quadro normativo 

tendeu a beneficiar e apoiar os assinantes já existentes, o que, em si mesmo, não é 

propriamente incentivador e promotor da leitura. 
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6.1.2. Sobre osCcritérios de Acesso a este Tipo de Apoio 

 

6.1.2.1. Uma adequada definição dos critérios de acesso a esta política de 

incentivo não pode dissociar-se de uma mais clara definição das especificidades da 

imprensa regional e local, o que inclui as suas funções particulares (que não se 

confundem com as da ‘grande imprensa’ de âmbito nacional nem com outros suportes 

– livros, por exemplo – de fomento da leitura e de defesa da língua). Um jornal 

regional e/ou local desempenha em simultâneo vários papéis, sendo, nomeadamente: 

a) veículo de informações sobre a região / a terra / a comunidade; 

b) espaço de troca de opiniões e comentários sobre a vida 

colectiva; 

c) elemento de ligação e de ‘cimento’ da comunidade, tendo em 

conta designadamente os seus membros que estão longe (emigração interna 

ou emigração para o estrangeiro) mas que querem continuar de algum modo 

unidos por um ‘sentimento de pertença’; 

d) expressão de realidades sociais e culturais à quais, 

frequentemente, mais nenhum meio de comunicação dá voz; 

e) contributo relevante para a manutenção de uma paisagem 

mediática plural, diversa e desconcentrada no conjunto do país. 

 

6.1.2.2. Se assim é, talvez não faça muito sentido definir critérios de acesso a 

apoios públicos com base essencialmente (ou exclusivamente) em lógicas típicas de 

projectos jornalísticos profissionais – existência de profissionais contratados a tempo 

inteiro, número de páginas, preço e pré-pagamento das assinaturas, qualidade da 

informação publicada, etc. Para além da função estritamente informativa sobre a 

actualidade, as demais funções desempenhadas por esta imprensa não são 

necessariamente menos importantes e menos merecedoras de apoio.  Considera-se, 

por isso, que, nas soluções até agora adoptadas, do ponto de vista dos critérios de 

acesso aos apoios, não se tem procurado explorar formas (variáveis) de equilíbrio 

entre a existência de vozes diversas e alternativas, por uma parte, e um certo nível de 

profissionalismo, por outra. 
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6.1.2.3. Acresce que as necessidades de rentabilização económica de projectos 

que se movem normalmente em ambientes de recursos limitados e em âmbitos 

bastante restritos (seja de potenciais assinantes, seja de eventuais anunciantes) 

convivem muito dificilmente com encargos elevados decorrentes de pagamento de 

pessoal especializado. Não se rejeita a existência (e até o fomento) de autênticos 

‘projectos profissionais’, exigentes e de largo alcance no plano regional, como há 

alguns. Mas, dadas até as dimensões do país – com o que tal acarreta de ‘custos de 

escala’ –, eles serão sempre em número reduzido. E, mais importante do que isso, 

serão sempre uma parte muito pequena de um todo bastante mais vasto que, em 

nome do pluralismo, da diversidade e do dinamismo das comunidades locais, parece 

importante preservar. Mesmo que em contextos de menor exigência relativa face aos 

parâmetros ‘profissionais’ estabelecidos para a ‘grande imprensa’. A definição de 

‘qualidade’ para um jornal regional/local não é necessariamente a mesma definição 

para um jornal nacional, atendendo à especificidade dos seus papéis e das suas 

missões. 

 

6.1.2.4. Além disso, a aplicação de uma bitola que selecciona e distingue à 

partida publicações que prestam, cada uma a seu modo, um relevante serviço à 

comunidade , cumprindo a função para que existem, não deixa de suscitar problemas 

de igualdade perante a lei, prejudicando não apenas aquelas que são excluídas do 

mecanismo de apoio existente, mas prejudicando os respectivos assinantes, existentes 

ou potenciais. Deste ponto de vista, poderia recortar-se aqui um processo de 

enfraquecimento de um segmento relevante da Imprensa regional , sob a capa do 

fortalecimento do sector. 

 

 

6.1.3. Sobre os Resultados das Políticas que Têm Sido Seguidas 

 

6.1.3.1. Parece ser consensual que foi uma boa medida passar de um pagamento 

integral dos custos com a expedição dos jornais para uma comparticipação parcial 

nesses custos: não só diminuiu e desincentivou as hipóteses de fraude, como também 
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ajudou a colocar o ‘subsídio público’ no plano correcto de uma ajuda, um 

complemento, que não desobriga as empresas proprietárias de fazerem também a sua 

parte neste esforço de rentabilização.  

 

6.1.3.2. Parece claro também que, com os critérios e condições actualmente 

definidos, há jornais que mereceriam ser apoiados e estimulados, pois prestam um 

verdadeiro serviço de ‘incentivo à leitura’, mas que acabaram por se afastar deste 

esquema, para poderem sobreviver. Tal fica a dever-se ao peso triturador de um 

modelo de figurino único, que não se tem revelado capaz de incluir e integrar a 

diversidade de situações neste domínio tão variado da imprensa regional, de modo a 

permitir algum apoio a todos aqueles que o desejem e mereçam. 

 

6.1.3.3. Um aspecto sensível, e que se ressentiu bastante com a diminuição do 

‘porte pago’, tem a ver com a difusão da imprensa regional junto das comunidades 

portuguesas emigradas no estrangeiro. Para além da manutenção do laço com a terra 

de origem, esta imprensa constituirá, em muitas situações, a única possibilidade de 

algum tipo de leitura em língua portuguesa – o que volta a trazer a preservação e 

promoção da língua e da cultura como parceiro relevante numa política de ‘incentivo à 

leitura’. No entanto, dificilmente será possível manter apoios que, por razões óbvias de 

distribuição postal, fazem elevar os custos a níveis tendencialmente incomportáveis. 

 

6.1.3.4. Independentemente da leitura que se faça dos números disponíveis, a 

realidade é que a análise dos indicadores económicos do sector revela que este é 

composto sobretudo por empresas de pequena dimensão e a braços com inúmeras 

dificuldades de ordem financeira, como foi referido no capítulo relativo à 

caracterização deste campo. O sector engloba realidades muito diferentes, como 

facilmente se conclui da análise dos 12 estudos de caso realizados no âmbito deste 

trabalho.  
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6.1.4. Aspectos Gerais 

 

6.1.4.1. Continuando Portugal a ser um dos países com menor taxa de leitura de 

imprensa (cf Capítulo 3) e apesar do decréscimo do número de jornais regionais, da 

redução drástica dos apoios estatais e do número de assinaturas, a taxa de audiência e 

de leitores continua a ser significativa, envolvendo mais de 50 por cento da população 

maior de 15 anos. Acresce que esta ligação se pauta por um índice de afectividade e de 

fidelidade notórios e por um sentimento de pertença acentuado e se caracteriza por 

um elevado grau de satisfação com este tipo de imprensa. 

 

6.1.4.2. O contacto com os agentes no terreno denota uma atitude de 

agastamento com o poder central, originado não só pelos cortes acentuados no 

volume dos apoios ao incentivo à leitura, mas também no sentimento de que o Estado 

actua como se a Imprensa regional e local não prestasse um relevante e insubstituível 

serviço público (como, noutro plano, o faz a televisão e a rádio) e, porventura, 

sobretudo, de o Governo não respeitar compromissos assumidos (incentivando-os a 

contratar profissionais e, de seguida, “cortando-lhes as pernas” através da redução do 

subsídio de incentivo à leitura). 

 

6.1.4.3. Observa-se uma desarticulação preocupante entre os diferentes 

mecanismos do Estado de apoio directo e indirecto à Imprensa regional e local e entre 

os diferentes departamentos do Estado com programas ou serviços susceptíveis de 

estimular a leitura, com os actores no terreno a clamarem pelo cumprimento da lei no 

que diz respeito à colocação de publicidade institucional nesta imprensa de 

proximidade. 

 

6.1.4.4. Enquanto o jornalismo online permanece como uma realidade não 

susceptível de servir de suporte a um consistente modelo de negócio e a uma 

significativa parte da população, especialmente a de idade mais avançada, se mostra 

distante do universo digital, é consensual (ainda que não unânime), nas actuais 

circunstâncias, a continuidade de mecanismos de incentivo à leitura, ainda que 

revistos. 
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Em síntese, os autores deste estudo, apoiados na reflexão sobre os dados 

recolhidos e ponderados os diferentes argumentos e interesses em presença, 

concluem que a medida de política pública designada “incentivo à leitura”: 

a) Recebe presentemente uma designação mais adequada ao fim 

em vista do que a que vigorou anteriormente, designada “porte pago”; 

b) Cumpriu um papel relevante de disciplinar e corresponsabilizar o 

sector da Imprensa regional e local; 

c) Criou discriminações e foi fautora de penalização para órgãos de 

imprensa que exerciam ou exercem a sua actividade em meios sócio-

culturalmente carenciados, prejudicando, eventualmente de forma grave, o 

direito à informação dos cidadãos dessas zonas; 

d) Não contribuiu para promover a leitura entre as comunidades 

portuguesas da diáspora; 

e) Não se articulou num todo coerente com outras medidas de 

incentivo e apoio à Imprensa regional. 
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6.2.Orientações e Recomendações Relativas à Política de Incentivo à Leitura 
 

O sector da imprensa regional e local é, como se viu ao longo deste estudo, 

caracterizado por uma complexidade e uma diversidade de situações muito 

acentuadas. Encontrámos múltiplos sinais de diferença, tensão e contraposição, 

nomeadamente: 

a) Amadorismo versus profissionalismo;  

b) Apoio do Estado versus lógica do mercado; 

c) Aposta no papel versus aposta nas plataformas digitais; 

d) Empresas (uni)familiares versus empresas/grupos multimédia; 

e) Cobertura regional versus cobertura local; 

f) Natureza laica versus natureza confessional; 

g) Informação generalista versus informação especializada. 

 

Nuns casos, é importante que a contraposição seja reconhecida como tal e se 

procure salvaguardar a diversidade de situações ou posicionamentos; noutros é mais 

relevante conjugar e relacionar os pólos da antinomia. 

Nos contactos estabelecidos e na informação recolhida, constatámos uma 

abertura relativamente generalizada relativamente à necessidade da qualidade, da 

inovação, da iniciativa, da modernização tecnológica, ainda que as condições 

objectivas para entrar nesse registo sejam substancialmente desiguais. 

Independentemente da existência ou não de apoios, haverá por certo uma triagem dos 

projectos de desenvolvimento da Imprensa regional e local, decorrentes quer de 

condições internas ao meio de comunicação e respectivas lideranças, quer de 

condicionalismos externos, de natureza sociocultural. De entre os factores que 

condicionam o futuro dos projectos, destacam-se, nomeadamente: 

a) As condições para a sobrevivência/solidez /expansão das 

empresas; 

b) Os requisitos e recursos para a prestação de um serviço 

informativo de qualidade; 

c) O acompanhamento das inovações tecnológicas e a capacidade 

de tirar partido delas; 
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d) A relação entre o jornal e a(s) comunidade(s) por ele servidas; 

e) Os apoios do Estado e outras entidades à acção desenvolvida 

pelo meio de comunicação; 

f) As parcerias e sinergias que é capaz/pode estabelecer aos níveis 

regional e local, tanto com outros media como com as instituições locais. 

 

As orientações e recomendações que a seguir se propõem têm em conta estes 

factores, bem assim como as conclusões propostas Naturalmente que nos limitamos 

aqui aos aspectos directamente relacionados com o incentivo à leitura e outros que 

com ele possam ter algum tipo de interacção. 

 

6.2.1. Um ponto que diríamos prévio diz respeito à necessidade de definir de 

modo mais claro e mais exaustivo os objectivos que se pretende atingir com a política 

de incentivo, e que são múltiplos. Enumeramos estes que nos parecem cruciais: 

a) Que as pessoas leiam, ou leiam mais e melhor; 

b) Que a língua portuguesa seja promovida, tanto no território 

nacional como nas comunidades emigrantes; 

c) Que a imprensa de proximidade (mesmo a ‘pequena’) possa 

dispor de condições de existência; 

d) Que as empresas de imprensa regional evoluam e se 

modernizem; 

e) Que os produtos informativos sejam cada vez de maior qualidade 

e se tornem cada vez mais significativos na vida das pessoas e das comunidades 

locais; 

f) Que as comunidades acarinhem e estimulem os ‘seus’ jornais, 

participando activamente na sua preservação e no aumento do seu dinamismo. 

 

6.2.2. Se o grande desígnio é o incentivo e a promoção da leitura, a política 

pública correspondente deve focar-se mais nos leitores do que nas empresas, 

preocupando-se não só com uma perspectiva individual da leitura (assinantes e 

consumidores individuais), mas também com uma perspectiva colectiva, comunitária: 

o seu propósito essencial será assegurar que se imprimem e distribuem mais 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

247 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

exemplares dos jornais (o que, indirectamente, ajuda as empresas, pois permite que 

aumentem as suas tiragens e vendas e, assim, melhorem os seus resultados de 

exploração). Nesse sentido, e inspirados em caminhos percorridos quer em Portugal 

quer noutros países europeus, sugerimos que se estudem medidas tais como: 

a) Inclusão no quadro normativo do incentivo à leitura da 

distribuição e disponibilização regular das publicações em redes de 

bibliotecas (escolares, municipais, comunitárias, associativas) bem como 

noutros espaços colectivos propícios à leitura (associações culturais e 

cívicas, centros culturais…); 

b) Apoio directo às assinaturas, em moldes a definir, a exemplo 

daquilo que acontece já noutros países75; 

c) Apoio a programas e projectos explicitamente focados na 

promoção e dinamização da leitura da Imprensa regional e local, sejam eles 

oriundos dos media regionais e locais, de parcerias entre estes e 

instituições locais ou nacionais (como a Rede de Bibliotecas Escolares ou a 

Rede de Leitura Pública). 

 

6.2.3. Uma política activa de incentivo à leitura (e de defesa da língua além-

fronteiras) não passa necessariamente só por suportes em papel – pelo contrário, o 

recurso crescente ao universo online (ou a formas mistas de acesso que se 

complementam entre si) merece ser estimulado e apoiado, sob pena de não ‘agarrar’ 

os potenciais consumidores nos novos contextos em que se movem. 

Torna-se, para tal, necessário: 

a) Apostar no conhecimento e divulgação de experiências e práticas 

emergentes ou já existentes, quer em Portugal quer no estrangeiro 

(benchmarking); 

b) Apoiar iniciativas de alcance estratégico que acompanhem e 

promovam a transição para o digital e para as novas plataformas de 

distribuição da informação, designadamente no plano da formação, das 

missões de estudo e da reconversão tecnológica. 

                                                           
75

 Em França, por exemplo, os jovens dos 18 aos 24 anos podem assinar gratuitamente um dos seus 
diários preferidos, nacionais, regionais ou locais, recendo em casa um exemplar por semana. 
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6.2.4. As experiências existentes em Portugal, quer no plano nacional quer no 

regional e local, sugerem a existência de um vasto campo por explorar, relacionado 

com a promoção da educação para os media e a literacia mediática e digital, a qual 

constitui hoje uma das vertentes estruturantes das políticas europeias, com directivas 

e recomendações que vinculam os Estados-membros. Escolas, bibliotecas, serviços de 

saúde pública, instituições culturais e cívicas estão a tomar cada vez mais consciência 

do carácter estratégico desta formação para o desenvolvimento sócio-pessoal e para o 

exercício de uma cidadania activa e responsável. É razoável prever, nesta linha, uma 

progressiva abertura a parcerias e iniciativas comuns com a Imprensa regional e local, 

que importa, estimular e acolher. Faz, por isso, sentido: 

a) Lançar ou colaborar em iniciativas que interajam com os media 

de âmbito escolar e com outras actividades e projectos pedagógicos das 

escolas e agrupamentos de escolas, das bibliotecas e suas redes, dos 

centros de formação de professores, etc; 

b)  Abrir os jornais locais e regionais, incluindo os respectivos sites, 

a formas de colaboração planeada, organizada e continuada por parte de 

alunos e professores, recorrendo a modalidades diversificadas; 

c) Disponibilizar conteúdos jornalísticos e, quando possível e 

pertinente, abrir as portas das instalações dos jornais a actividades 

pedagógicas e formativas; 

d) Participar em programas de educação para os media e literacia 

mediática e digital que venham a ser promovidos por instituições 

educativas e culturais. 

 

6.2.5. Uma eventual revisão da política de incentivo à leitura deverá encontrar e 

definir um modelo que permita ultrapassar alguns constrangimentos actualmente 

existentes, que têm sido factores de exclusão. Deixa-se o desafio de construir um 

modelo não de figurino único, mas que compreenda e integre a diversidade de 

situações neste domínio tão variado da imprensa regional e local. Sendo legítimo e 

desejável continuar a estimular a profissionalização e a qualidade desta informação de 

proximidade, não é justo aplicar os mesmos critérios a circunstâncias e situações muito 
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diversas. Colocando a ênfase na leitura, nos leitores e no papel exercido pela imprensa 

regional, em particular em regiões deprimidas e carenciadas e na sua relação com as 

comunidades emigrantes, importa que o modelo contenha mecanismos verificáveis de 

flexibilidade. 

 

6.2.6. Uma medida isolada não faz uma política, assim como não o faz um 

somatório de iniciativas. A eficiência da acção e a racionalidade e critério nos gastos do 

dinheiro público requerem que se articule, de forma sistemática e continuada, a 

política do incentivo à leitura com as outras políticas públicas de apoio à leitura e com 

a efectiva protecção e promoção da língua portuguesa, bem como com as outras 

medidas de apoio à imprensa regional e local, dando um contributo específico para um 

objectivo mais vasto, que é prosseguido por outras entidades nacionais e locais.  

 

Em suma, defendendo a continuidade e renovação do incentivo à leitura, 

desenha-se aqui um quadro que: i) passa pelo alargamento e consolidação do conceito de 

incentivo à leitura; ii) se abre às dinâmicas das colectividades e instituições locais; iii) 

exige uma maior atenção à diversidade de situações do sector, implicando maior 

flexibilidade do quadro normativo actual; iv) assenta numa lógica de projectos locais, 

regionais e, eventualmente, nacionais, que articulem serviços, entidades e programas 

com envolvimento no incentivo à leitura e à literacia mediática; v) supõe a aposta no 

desenvolvimento de plataformas digitais que complementem cada vez mais a 

informação impressa e abram espaço à iniciativa e participação de novos actores.  

 

Entende-se que este quadro de propostas, além da capacidade de iniciativa e de 

criatividade que supõe, carece de vontade política e da responsabilização dos 

diferentes actores no terreno. Mas dificilmente se fará sem dois requisitos que se 

entende serem essenciais: 

 

a) O concurso da investigação aplicada, em estreita ligação ao 

campo em estudo e aos seus diferentes agentes, e apoiada em metodologias 

inovadoras, como a investigação-acção, o experimentalismo, o estudo de caso 

continuado, o acompanhamento crítico de projectos inovadores, etc. É este um 
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factor que pode proporcionar conhecimentos e pistas que, por efeito de 

contágio, possam induzir mudanças mais vastas e profundas na actual situação; 

b) Estudo da viabilidade de cativação de um valor percentual dos 

apoios do Estado à comunicação social regional e local destinado a projectos de 

dinamização da leitura, sejam eles oriundos dos media regionais e locais, de 

parcerias entre estes e instituições locais ou nacionais (como a Rede de 

Bibliotecas Escolares ou a Rede de Leitura Pública).  

 

É necessário ter consciência de que cada jornal ou empresa informativa regional 

e local de per si é um espaço de respiração (mais ou menos saudável) das 

colectividades locais e, ainda que possa assentar em estruturas frágeis de negócio, 

envolvem e accionam interesses vários e, por conseguinte, poder. Há, por isso, um 

poder fáctico associado à Imprensa regional e local, que decorre do poder dos próprios 

media na sociedade, mas que se reveste, neste caso, de características próprias. Esta 

realidade coloca tal imprensa, voluntariamente ou não, na trama de jogos de 

influência, inerentes aos dinamismos sócio-políticos e económicos, o que nem sempre 

facilita a definição e implementação de políticas públicas transparentes.   

Por outro lado, as diferentes concepções acerca do papel do Estado 

relativamente aos media, os condicionalismos decorrentes da nossa integração na 

União Europeia, o peso das lógicas de mercado e de livre concorrência, a que se soma 

o contexto de crise económica e de crescentes dificuldades orçamentais, têm obrigado 

o poder político a repensar e alterar as suas políticas no âmbito da Imprensa regional e 

local. As inovações tecnológicas e o impacto da Internet e das redes sociais têm vindo 

a abrir cenários e possibilidades que poderão – e de certo modo já estão a - alterar 

significativamente não só os processos de produção da informação como também as 

formas de acesso, de utilização e de interacção por parte dos cidadãos. A leitura tende 

a fazer-se cada vez mais numa multiplicidade de ecrãs, ao lado do suporte papel. Neste 

processo, as mudanças nas práticas sociais de utilização dos media são certamente 

mais lentas do que desejariam aqueles que procuram encontrar modelos consistentes 

de negócio nos novos ambientes digitais, mas far-se-ão, se não for de outra forma, 

através da renovação das gerações. 
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Neste cenário, é consensual a importância da leitura e da sua promoção e o 

papel que, para esse objectivo, desempenha a imprensa, nomeadamente a regional e 

local. Mas torna-se, ao mesmo tempo, vital introduzir nesta fase a ousadia e a 

criatividade na busca de vias inovadoras de formação de novos leitores e de novas 

formas de sedução e envolvimento dos leitores existentes. Será necessário conferir 

escala a algumas iniciativas nesse sentido, através de parcerias locais e regionais, de 

sinergias entre diferentes órgãos de comunicação, sem descurar a componente de 

investigação-acção, que acompanhe e dê força aos passos a dar no futuro. 

Deste estudo se pode, no entanto, concluir que isso não se fará sem levar em 

conta a diversidade de situações e de realidades que hoje caracteriza a Imprensa 

regional e local. E a possibilidade de reunir os recursos para que este caminho aqui 

desenhado possa avançar em muito vai depender da capacidade de os organismos do 

Estado se articularem e actuarem de forma integrada no planeamento e na execução 

das suas políticas sectoriais, assim como na mobilização e responsabilização dos 

protagonistas (empresários, dirigentes associativos, profissionais) da Imprensa regional 

e local, sem os quais nada de consistente se fará.  
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Anexo 1. Cronograma 
 

 Abril 

2010 

Maio 

2010 

Junho 

2010 

Julho 

2010 

Agosto 

2010 

Setembro 

2010 

Outubro 

2010 

Novembro 

2010 

Dezembro 

2010 

Janeiro 

2011 

Fevereiro 

2011 

Março 

2011 

Análise 

Documental 

x x x x x        

Entrevistas  x x x  x x      

Estudos de 

caso 

     x x x x    

Inquérito 

nacional 

     x x x     

Redacção    x x    x x x  

Revisão final            x 

 

31 de Agosto: Relatório intercalar com o resultado da análise documental e identificação da planificação detalhada do trabalho de campo 

31 de Dezembro: Relatório intercalar com o resultado da análise documental, das entrevistas e do inquérito nacional 

31 de Março: Entrega do documento final 
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Anexo.2. Lista de Entrevistados 
 

Alberto Arons de Carvalho 

Professor da Universidade Nova de Lisboa; ex-Secretário de Estado da Comunicação 

Social; ex-deputado (PS) 

 

Ana Gabriela Almeida  

Auditora da BDO, empresa responsável pelas auditorias promovidas pelo GMCS à 

aplicação do incentivo à leitura 

 

António Salvador dos Santos 

Presidente da Direcção da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã 

 

Bruno Dias 

Deputado do PCP 

 

Carlos Camponez 

Professor da Universidade de Coimbra e investigador com obra de referência sobre 

jornalismo de proximidade 

 

Eduardo Jorge Madureira 

Director Pedagógico do Projecto Público na Escola 

 

Fátima Pires Mendes 

Membro do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares 

 

Feliciano Barreiras Duarte 

Actual Chefe de Gabinete do Presidente do PSD e Ex-Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro de Estado e da Presidência 

 

Fernando Negrão 

Deputado do PSD 
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Fernando Pinto do Amaral  

Comissário do Plano Nacional de Leitura 

 

João Palmeiro  

Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa 

 

João Serrano 

Deputado do PS 

 

José Manuel Cortês 

Técnico da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) 

 

José Manuel Ribeiro Cardoso 

Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa da Imprensa Regional (APIR) 

e Director do Povo de Fafe 

 

José Miguel Piçarra 

Presidente da Associação de Imprensa Diária e Administrador do Diário do Sul. 

 

Paulo Faustino   

Professor da Universidade do Porto e do Instituto Politécnico de Leiria e ex-Assessor 

do Secretário Estado-Adjunto do Ministro da Presidência 

 

Paulo Ferreira 

Subdirector do ‘Jornal de Notícias’ 

 

Paulo Jorge Sousa 

Vice-presidente da União Portuguesa da Imprensa Regional (UNIR) e Director do 

‘Notícias de Gaia’ 
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Pedro Berhan 

Director do Gabinete para os Meios de Comunicação Social 

 

Pedro Brinca 

Director do jornal Setúbal na Rede 

 

Pedro Jerónimo 

Jornalista de O Mensageiro (Leiria) e doutorando em Informação e Comunicação em 

Plataformas Digitais (Universidade do Porto e Universidade de Aveiro 

 

Ricardo Castanho 

Responsável pelo Correio Editorial da Direcção de Marketing dos CTT  

 

Rui Paulo Lopes 

Administrador-Executivo da Meioregional 

 

Sofia Santos 

Autora do livro “Imprensa Regional – Temas, Problemas e Estratégias da Informação 

Local” 

 

Teresa Calçada 

Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares 

 

Teresa Ribeiro 

Ex-Directora do Instituto da Comunicação Social 

 

Tony Neves 

Sócio-fundador e dirigente da Missão Press e Director do jornal Acção Missionária 
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Anexo 3. Entrevistas 
 

Alberto Arons de Carvalho 

Professor da Universidade Nova de Lisboa; ex-Secretário de Estado da 

Comunicação Social; ex-deputado (PS). 

 

Data da entrevista: 15 de Novembro de 2010 (actualização de entrevista feita em 8 

de Setembro de 2009)  

 

Modalidade: Presencial  

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: Foi com Alberto Arons de Carvalho como Secretário de Estado da 

Comunicação Social que o porte pago deixou de ter uma comparticipação da 

expedição postal de 100%. Apesar de ter percorrido o país para falar com os agentes 

do sector e de algumas manifestações de apoio, o governante não evitou que esta 

medida gerasse protestos, que incluíram a colocação de faixas negras em diversas 

publicações. Dada esta actuação crucial relativamente ao porte pago, Arons de 

Carvalho é um dos actores privilegiados para falar sobre esta matéria, até porque 

depois de deixar de ter responsabilidade directa de tutela sobre a área da 

comunicação continuou a ser deputado na Assembleia da República, cargo que 

actualmente já não desempenha. 

 

Ideias principais: Apesar de não constar no Programa de Governo do PS, houve 

um conjunto de factores que levou o Secretário de Estado da Comunicação Social 

Alberto Arons de Carvalho a debruçar-se sobre a questão do porte pago: os custos com 

este apoio representavam mais de 90% do conjunto dos incentivos à imprensa; os 

gastos efectivos eram muito superiores àquilo que estava orçamentado, havendo 

dívidas elevadas aos CTT; a existência de um grande número de jornais em alguns 

concelhos tornava a concorrência muito difícil, mesmo para quem apostava em 

projectos profissionais, pois havia publicações que tinham tiragens para mostrar aos 
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anunciantes, mas sem ter por base o número real de leitores; havia pessoas que não 

pagavam a assinatura, mas que continuavam a receber o jornal; e a imprensa regional 

não era distribuída nos quiosques. “O porte integralmente pago acarretava problemas 

gravíssimos de concorrência desleal e era um desincentivo à qualidade. Os jornais 

eram vendidos de acordo com a intenção de mostrar o número de assinantes aos 

anunciantes e não com o dever de ter mais qualidade para os leitores. Para mim, não 

havia dúvidas de que era preciso limitar o porte pago”, afirma.  

Mesmo com uma campanha contra a medida, que incluiu a colocação de tarjas 

negras em alguns jornais, Arons de Carvalho considerou que era necessário alterar a 

percentagem de comparticipação. Esta mudança provocou “algum receio” mesmo no 

interior do Partido Socialista: “O Presidente do PS na altura escreveu-me uma carta a 

questionar se eu sabia o que estava a fazer e a dizer que estava a dar cabo de um 

incentivo com vários anos e que nunca ninguém tinha contestado”.  

Arons de Carvalho nota que, na altura, a medida teve “uma oposição 

violentíssima do PSD”, mas quando os sociais-democratas chegaram “aumentaram o 

corte do porte pago”. “Tem havido uma linha evolutiva. Não há cortes radicais de lei 

para lei. [...] Há uma certa evolução, adaptando os apoios à realidade, à nova realidade 

tecnológica e económica”, afirma, referindo que “uma das desvantagens dessa 

alteração do porte pago foi tornar a imprensa regional muito dependente das 

autarquias locais e da sua publicidade”. Este antigo governante considera que não está 

a ser cumprida a lei da publicidade do Estado e defende que deveria haver a 

publicitação desse incumprimento. 

Alberto Arons de Carvalho diz que o Estado deve considerar a comunicação 

regional e local e alguns sectores com maior pendor cultural como um serviço de 

interesse público, motivo pelo qual não deve deixá-la ao sabor do livre arbítrio do 

mercado. Em seu entender, um incentivo à leitura justifica-se “sobretudo para suprir 

essa insuficiência da distribuição tradicional da imprensa. Não se pode exigir a um 

jornal regional, por mais importante que ele seja, que tenha uma equipa de 

distribuição como tem um grande jornal nacional”.  

O antigo governante refere que “este apoio chama-se hoje incentivo à leitura 

porque já não é razoável chamar-lhe porte pago, já que não é porte integralmente 

pago”, embora admita que não há uma mudança substancial de foco com a passagem 
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de porte pago a incentivo à leitura, mas “apenas uma diminuição da percentagem de 

comparticipação do Estado”. O Professor Universitário afirma que “esta designação de 

incentivo à leitura é mais correcta, embora seja um incentivo que beneficia leitores e 

empresas”.  

Contudo, o académico considera que “devia ser obrigatório” o controlo de 

tiragens “porque é um factor de transparência do mercado”. Da mesma forma, diz que 

o preço mínimo de assinatura, que introduziu quando esteve no Governo, é “uma 

forma de evitar falsas assinaturas”. “Gostava de ter a certeza que a APCT faz bem o seu 

papel e que os CTT têm uma fiscalização que assegure que não há oferta de 

assinaturas além do que está legalmente admitido”, refere, reconhecendo que a 

fiscalização é “muito difícil”.  

Arons de Carvalho admite que “deveria existir na lei alguma abertura” a 

excepções que permitisse o envio de publicações para escolas, bibliotecas, instituições 

que não paguem a assinatura. O ex-Secretário de Estado rejeita a ideia de introduzir 

um critério de avaliação da qualidade dos jornais para a concessão do apoio, uma vez 

que isso implicaria a existência da selecção com base em “critérios subjectivos”.  

Este antigo responsável governativo considera que o porte pago pode ser um 

apoio com um fim à vista, na medida em que “a distribuição por via postal passa a ser 

apenas uma das formas de consulta do jornal”. “No momento em que a distribuição 

não for necessária, em que houver um jornal que se possa consultar mesmo 

graficamente através da Internet, para quê o Estado estar a pagar milhões para algo 

que se pode ver online?”, questiona. “É um apoio para ir acompanhando. Não sou 

apologista de que o porte pago desapareça amanhã ou depois de amanhã. Se me 

perguntarem se daqui a 10 anos vai haver porte pago, não sou capaz de arriscar um 

prognóstico”, afirma.  
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Ana Gabriela Almeida  

Auditora da Binder Djiker Otte & Co. (BDO), empresa responsável pelas auditorias 

promovidas pelo GMCS à aplicação do incentivo à leitura. 

 

Data da entrevista: 1 de Março de 2011 

 

Modalidade: Presencial  

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: O controlo é um dos aspectos previstos pelo quadro legal que institui o 

incentivo à leitura, tendo a sua insuficiência sido motivo de repreensão, por parte do 

Tribunal de Contas. Dada esta importância, parece relevante perceber como são feitas 

a auditorias e qual a realidade encontrada no terreno. 

 

Ideias principais: A BDO tem efectuado auditorias ao incentivo à leitura para o 

GMCS, nas quais foram identificados três grupos-tipo de irregularidades: limitações de 

âmbito (falta de condições para deliberar conclusivamente sobre a adequação ao 

disposto na lei); situações onde é possível a definição de incumprimentos à legislação; 

e, ainda, pequenos incumprimentos ao que está previsto na legislação. 

Falando um pouco de casos concretos dos três grupos, auditora da BDO 

começou por abordar as limitações de âmbito. Neste grupo, a irregularidade acontece 

quando, por exemplo, são pedidas informações à editora, baseadas na legislação, e 

não há informação ou não são facultados todos os elementos solicitados. Essa lista de 

pedidos é remetida previamente para a editora, que, anteriormente, já recebeu uma 

notificação do GMCS, informando que será auditada. “Esta lista pretende, de uma 

forma exaustiva, que os elementos que permitam a avaliação do que está previsto na 

lei sejam facultados, de modo a podermos fazer o cruzamento da informação e 

verificarmos até que ponto estão a cumprir com a legislação”, refere Ana Gabriela 

Almeida. 

Neste âmbito, o que talvez seja de realçar são os documentos que permitam 

quantificar os assinantes, sejam eles as facturas dos operadores postais com as 
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quantidades enviadas, em cada período, ou a base de dados dos assinantes. É a partir 

da base de dados, seleccionando um número de assinantes, que é verificado até que 

ponto o pagamento das assinaturas está dentro da lei. “O mais importante é mesmo 

verificar as assinaturas, uma vez que esse é o objectivo do incentivo: verificar se o 

jornal chega aos assinantes”, afirma aquela responsável. 

Na realidade, estas situações não acontecem por razões de inexistência de 

documentação, mas, por exemplo, as bases de dados nem sempre serem fiáveis. Ana 

Gabriela Almeida considera que isto acontece porque as editoras têm pouca 

disponibilidade monetária para investir na melhoria do seu funcionamento interno, 

que ainda é “muito simplista”, não acreditando, por isso, que haja falsas bases de 

dados.  

Outra situação de limitação de âmbito foi encontrada na impossibilidade de 

verificar o peso máximo da publicação expedida, pela inexistência de facturas 

detalhadas, reportando os valores específicos do máximo de 200g. Há, ainda, a falta de 

informação de elementos que permitam concluir os prazos/períodos de tempo 

determinados para o pagamento da assinatura, uma vez que muitas publicações não 

passam recibos ao pagamento em dinheiro vivo. Não existem, por fim, elementos 

facultados que permitam concluir sobre a concordância entre os valores registados em 

facturação ao operador postal e o que é declarado ao GMCS. Faltam, muitas vezes, 

elementos relativos ao encerramento de contas e balanços anuais, de modo a 

acederem à informação da regularidade do pagamento de impostos 

Os incumprimentos da legislação relatados são vários e prendem-se, 

essencialmente com: facturações líquidas diferentes para o GMCS e para o editor (que 

beneficiava de um desconto de 20% para o operador postal); a ultrapassagem do 

período determinado do pagamento da assinatura; a ultrapassagem do prazo limite de 

pagamento da editora ao operador postal (estipulado em 3 meses); as ofertas da 

editora estarem incluídas no número de envios facturados pelos operadores postais e 

o não cumprimento da expedição em regime de avença, não tendo a sua situação fiscal 

regularizada e não comunicando estes incumprimentos ao GMCS. 

As situações menores prendem-se com situações consideradas mais leves. Às 

vezes, são verificadas faltas de concordância entre o número da Carteira Profissional 

dos jornalistas na publicação e no respectivo documento. A declaração, na ficha 
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técnica, dos valores de tiragem pode aparecer maior do que a que resulta da consulta 

dos documentos de facturação à gráfica. Falta de declaração ao GMCS, aquando do 

pedido do incentivo, de licenças sem vencimento e saída de jornalistas da publicação, 

a alteração da periodicidade da publicação não comunicada ao GMCS, entre outros. 

Estas auditorias demoram, entre a visita de campo (ida à editora), análise da lista 

dos elementos, trabalho anterior de preparação, trabalho posterior e análise 

pormenorizada do conteúdo recolhido, cruzamento de dados, e construção do 

relatório, aproximadamente três dias. E, apesar de haver casos mais complicados, são 

geralmente bem recebidos. Nota-se, contudo, uma diferença abismal entre os mais 

pequenos e os que, maiores, já se encontram inseridos em grupos económicos. O 

material recolhido pode servir como evidência dos incumprimentos e, por isso, a BDO 

guarda cópias de todos os registos, sendo, depois, solicitados pelo GMCS sempre que 

necessário para a constituição de prova. 

No relatório final para o GMCS, apontam elementos a mudar, nomeadamente, a 

falta de compreensão da necessidade de guardar elementos e evidências 

comprovativos da sua acção de consulta das condições que os diferentes operadores 

postais praticam ou a orientação para a necessidade de um reforço dos meios técnico-

administrativos e de recursos humanos, que são dependentes da capacidade 

financeira das entidades. Ana Gabriela Almeida considera que faz falta uma actividade 

pedagógica de informação e gestão das questões burocráticas. 
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António Salvador dos Santos 

Padre e Presidente da Direcção da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã 

 

Data da entrevista (recepção das respostas): 4 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Por escrito (via e-mail) 

 

Motivo: A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã é uma estrutura que tem 

mantido a sua dinâmica, com a realização de várias iniciativas. Ao longo dos anos, esta 

associação tem tomado diversas posições sobre a questão do porte pago/incentivo à 

leitura, pelo que é um actor importante na hora de fazer a avaliação deste apoio. 

 

Ideias principais: António Salvador dos Santos, Presidente da Direcção da 

Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, vê um cenário bastante conturbado no 

sector dos incentivos e apoios à imprensa, mas admite, contudo, que esses apoios são 

absolutamente fundamentais para a preservação da imprensa regional, em Portugal. 

As mais duras críticas que apresenta centram-se na lei. Começando pela nova 

designação, aponta-a como uma simples nomenclatura prevista pela Comissão 

Europeia, acompanhada por uma legislação onde, do ponto de vista legal, os 

objectivos estão claramente definidos e hierarquizados, mas onde, de lado das 

necessidades dos editores, há uma série de lacunas sem resolução prevista. “Dura lex 

sed lex” é a expressão que usa para definir um articulado legislativo que não tem em 

conta as necessidades específicas das diferentes realidades do país. E não são só as 

diferentes realidades nacionais a ser esquecidas: a lei não contempla nem diferencia a 

diversidade das publicações existentes, uma vez que não contempla questões 

idiossincráticas, como o número de trabalhadores, tiragem e, mesmo, o objecto da 

publicação. Os critérios estipulados para a obtenção dos incentivos estão longe de ser 

os mais adequados, “mas são os estipulados legalmente.” Apesar de não concordar 

com os critérios, Salvador dos Santos entende que os requisitos de acesso ao incentivo 

são adequados à realidade das publicações, tal como os mecanismos de acesso se 

tornam fáceis e expeditos. 
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Confrontado com uma possível articulação com outras políticas de incentivo aos 

media, o Presidente da Direcção da AIIC é peremptório a afirmar que essa articulação 

não existe, ressalvando os apoios específicos apresentam “muitas exigências e critérios 

subjectivos.” 

Declara abertamente que a publicidade institucional é “ilusória e só existe para 

alguns”, de modo que, de maneira geral, os incentivos não são passíveis de afectar a 

concorrência no sector. Desde que cumpra as normas estabelecidas pelo decreto, 

torna-se simples obter incentivos, contudo a sua disponibilização é outro assunto, os 

incentivos à leitura são relativamente fáceis de serem disponibilizados. Os outros 

incentivos puramente “não existem”. 

António Salvador dos Santos expressa o seu descontentamento pelos entraves 

que a legislação impõe, relativamente ao potencial fomento e dinamização das 

comunidades envolventes, através da imprensa regional. O incentivo à leitura encontra 

um grande obstáculo, por exemplo, na proibição de ofertas em campanhas, ou então, 

na falta de ajuda para a disponibilização de publicações em redes de leitura. 

Não obstante tudo o que já foi referido, e ainda que demasiado limitados, os 

incentivos têm sido determinantes para a manutenção e expansão da imprensa 

regional, sendo, em parte, responsáveis pela sobrevivência das empresas de imprensa 

regional. Um dos lamentos do Padre Salvador assenta na parca contribuição que estes 

incentivos têm no investimento qualitativo dos jornais. 

Um foco fundamental da imprensa regional é a sua repercussão no estrangeiro. 

Fora do país, a imprensa regional é desejada. “Lamentavelmente, com a redução do 

porte pago para 40%, muitos leitores cortaram a assinatura”, afirma. A imprensa 

regional além-fronteiras desempenha um papel de manutenção no uso do Português 

entre os emigrantes, principalmente nas segundas e terceiras gerações. 

Apesar de não reportar queixas relativas a eventuais irregularidades na 

atribuição dos incentivos, vê como nada adequada a relação entre o custo destes 

incentivos e o benefício público que deles recolhe. “O serviço público, em Portugal, só 

é reconhecido à RTP e RDP”, lamentando, assim, o esquecimento dos restantes meios. 

António Salvador dos Santos não vê alternativas, a não ser o Portal para a 

Imprensa Regional. O subsídio devia ser reposto, de acordo com a filosofia segundo a 
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qual foi criado, e deviam, ainda, ser instituídas outras políticas “articuladas para o 

incentivo.” 
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Bruno Dias 

Deputado do PCP 

 

Data da entrevista: Primeira semana de Dezembro de 2010 

 

Modalidade: Por telefone 

 

Motivo: Entrevista com um deputado responsável pela posição do Partido 

Comunista relativamente ao porte pago/incentivo à leitura, uma vez que este partido 

tem tido várias iniciativas parlamentares referentes a esta matéria. 

 

Ideias principais: Para Bruno Dias e para o PCP, é importante que haja um 

mecanismo de apoio público para a imprensa regional, que permita a divulgação junto 

das comunidades locais de informação de proximidade, sobretudo nas regiões do 

interior. O PCP não só é a favor do apoio à imprensa regional, como também do seu 

retorno aos 100% iniciais, valor que se integra num conjunto de políticas de mudança 

social, argumenta. Neste sentido, o deputado afirma que o PCP tem, ao longo dos 

anos, apresentado inúmeras iniciativas nesse sentido. 

 Para este deputado, crítico das “políticas de restrição” que diz terem sido 

adoptadas por PS, PSD e CDS-PP, cortar penaliza o justo pelo pecador; portanto, o PCP 

é favorável à fiscalização mas não a cortes justificados pela má fiscalização. É 

absolutamente fundamental não confundir fiscalização e garantias de rigor com a 

aplicação de normas que são cortes no apoio público. Lembra, ainda, que os 

preâmbulos das leis estão abundantemente recheados de menções às más aplicações 

das verbas, justificando, assim, os cortes com uma má aplicação anterior. 

A leitura está ligada a uma identidade com raízes culturais, presas à vivência 

quotidiana. “Temos que fazer chegar à população radicada em Portugal e no 

estrangeiro a informação e o resultado do trabalho desta imprensa, apoiando-a e 

promovendo a sua qualidade e a sua divulgação”. Segundo Bruno Dias, uma vez que a 

população leitora da imprensa regional tem uma relação ainda muito forte com os 

jornais em papel, os cortes ao apoio poderão pôr esta realidade em perigo. Salienta, 
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ainda, que a aposta não deve ser focada no online ou nas novas tecnologias, uma vez 

que essa é uma realidade afastada, ainda, de grande parte da população. 

O PCP é a favor de que se analise devidamente os mecanismos de controlo. São, 

contudo, contrários a apoios diferentes para distintas regiões ou localidades: “A 

imprensa regional vale pela sua diversidade”. 

O corte é uma medida cega que tem afastado potenciais leitores da imprensa 

regional e consequentemente, das vivências locais. No sentido de combater essa 

tendência galopante, os actores regionais devem reunir-se e exigir uma política 

diferente. 
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Carlos Camponez 

Professor da Universidade de Coimbra; investigador com obra de referência sobre 

jornalismo de proximidade; ex-jornalista. 

 

Data da entrevista: 3 de Setembro de 2009 (actualização por escrito: 12 de 

Novembro de 2010) 

 

Local da entrevista: Coimbra 

 

Modalidade: Presencial e por escrito (via e-mail) 

 

Motivo: Antigo jornalista e um académico com investigação na área da 

imprensa regional, Carlos Camponez é um interlocutor privilegiado para 

abordar a questão do porte pago/incentivo à leitura. Carlos Camponez foi Director da 

Pós-Graduação em Imprensa Regional da Universidade de Coimbra. O seu livro 

“Jornalismo de Proximidade” (2002), resultante da dissertação de Mestrado em 

Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, é uma referência no estudo 

deste sector em Portugal.  

 

Ideias principais: Carlos Camponez considera que “o porte pago foi um subsídio 

que cumpriu os seus objectivos no passado, mas cujos objectivos têm de ser 

repensados, num quadro que vai para além do incentivo à leitura”. Para o investigador, 

o incentivo à leitura é “um novo conceito para esconder a intenção de 

desinvestimento e desresponsabilização do Estado nesta área”.  

Como manifestação desta “clara intenção de o Governo se desvincular desta 

questão do porte pago” e de se “desenvencilhar deste peso orçamental”, o docente 

universitário apresenta as declarações de um responsável governativo que dizia que 

seria “saudável para a imprensa regional começar a apostar mais na venda em banca e 

diminuir o peso das suas vendas em assinaturas”. “A assinatura é uma excelente forma 

de vender o jornal, com vantagens incomparáveis à venda em banca”, argumenta.  

Ao ler os vários documentos legais sobre o porte pago, entre 1997 e 2007, este 

académico nota que “a tendência é, na prática, reduzir o número de jornais, promover 
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a concentração, promover a profissionalização, dificultar a performance das empresas 

com mais dificuldades económicas e reduzir os montantes efectivos do bolo 

orçamental que o Estado paga às empresas”. 

Carlos Camponez acusa ainda o Estado de ter frustrado as expectativas de uma 

parte da imprensa regional que “acreditou nos projectos de Governo que incentivavam 

redacções pequenas a profissionalizarem-se com base numa política de apoios e 

incentivos futuros que, com as mudanças eleitorais, não teve sequência”. 

Em seu entender, “a imprensa regional enfrenta grandes dificuldades porque 

não tem sido capaz de se renovar, não tem massa crítica para se pensar e não tem 

também estrutura económica para fazer as transformações necessárias”.  

Para o investigador, “a imprensa regional tem estado muito encostada a alguns 

subsídios do Estado e, por vezes, organizou a sua gestão económica tendo por base 

esses mesmos subsídios, ao ponto de criar uma excessiva dependência deles” e, em 

alguns casos, “foi muito pouco transparente” a gerir esses incentivos.  

Por isso, o autor do livro Jornalismo de Proximidade diz que o papel que a 

imprensa regional desempenha “não é consentâneo com a sua importância 

económica”. “A imprensa regional em Portugal desempenha um papel insubstituível 

na ligação das pessoas nas suas regiões”, argumentando que cobre questões de 

interesse regional e local que não interessam aos media nacionais, “desempenha um 

papel importante de ligação das comunidades que estão no estrangeiro com a sua 

terra de origem” e chega a muitos lares normalmente desconhecidos dos jornais ditos 

‘nacionais’”. 

O Director da Pós-Graduação em Imprensa Regional da Universidade de Coimbra 

pensa que “as questões da comunicação não se resolvam exclusivamente por via do 

mercado e devem ser também objecto de políticas públicas”. O académico considera 

“fundamental a existência de um sistema sério, verificável, que permita compensar as 

debilidades económicas que resultam do próprio espaço em que estes meios de 

comunicação social se encontram: territórios menos povoados, menor presença de 

empresas, mas onde, ainda assim, existem pessoas, comunidades, onde existe um 

espaço público que necessita de ser alimentado e promovido”. 

Carlos Camponez afirma que “os subsídios deviam seguir um modelo de apoio à 

imprensa regional e local que tivesse por objectivo preservar alguma diversidade e 
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pluralidade e, para isso, é preciso defender esses meios de comunicação social de uma 

dependência excessiva do mercado”, pois há zonas com pouca vitalidade económica e 

sem volume publicitário suficiente que faz com que “um leitor a mais seja mais um 

peso económico para o jornal”.  

“Se calhar, os fundos gastos com o porte pago deveriam ter sido repensados 

tendo em conta outros aspectos de sustentabilidade: criação de redes alternativas de 

distribuição, apoio a projectos conjuntos da imprensa regional naquilo que lhes é 

comum, aposta em projectos inovadores”, declara.  

Apesar de considerar que o modelo “one man newspaper” está claramente 

ultrapassado, Carlos Camponez interroga-se se quando se fala da imprensa regional e 

local apenas se equacione a existência de “empresas estritamente profissionais”. “Não 

podemos esquecer que uma excessiva profissionalização pode representar a aplicação 

de um modelo económico próprio de jornais de grande e média expansão ao nível 

regional, e pode inclusivamente promover a concentração dos meios de comunicação 

social local, reduzir a diversidade e a pluralidade da informação e da comunicação”. 
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Eduardo Jorge Madureira 

Director Pedagógico do Projecto Público na Escola 

 

Data da entrevista: 6 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Braga 

 

Motivo: O Projecto Público na Escola tem, desde que surgiu, em 1990, 

“incentivado o uso dos media na escola enquanto instrumentos ao serviço da inovação 

pedagógica e da aprendizagem da vida cívica e uma reflexão crítica sobre a lógica 

específica dos diversos meios de comunicação social” (Madureira, 2007). Um dos 

aspectos com maior relevância pública é a realização do concurso de jornais escolares, 

que anualmente mobiliza os estabelecimentos de ensino. Na medida em que o 

projecto promove a escrita e leitura de jornais junto da comunidade escolar, o Director 

Pedagógico do Público na Escola é um interlocutor importante quando se fala em 

incentivo à leitura. 

 

Ideias principais: O Director Pedagógico do Projecto Público na Escola considera 

que a edição de jornais escolares permite que os professores e os alunos 

compreendam como funcionam os meios de comunicação social; fomenta o trabalho 

colectivo; estimula alunos que têm mau desempenho num contexto de sala de aula; 

tem uma função útil para a escola, ajudando-a a resolver problemas; e, em meios mais 

pequenos, essas publicações cumprem uma missão social relevante pelo facto de não 

haver outras publicações na localidade, a ponto de veicularem conselhos do centro de 

saúde para que certas recomendações cheguem a casa das pessoas. 

Eduardo Jorge Madureira adianta que o trabalho com os jornais num contexto 

escolar passa por “fomentar a edição dos jornais escolares”, mas também pode passar 

por actividades a partir de um texto de jornal. Em seu entender, qualquer jornal tem 

“potencialidades” para ser trabalhado na sala de aula, mesmo os locais e regionais, 

“desde que preencha alguns requisitos”. “Não estou a ver que seja simples levar alguns 
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jornais para a sala de aula, mesmo nacionais, tendo em conta a quantidade de 

anúncios pornográficos que incluem. Se os anúncios e as fotografias não estiverem em 

cadernos que se possam tirar, não me parece possível levar esses jornais para a sala de 

aula. Quando o domínio da língua não é modelar, também não é muito conveniente 

apresentá-lo aos alunos. Mas há jornais nacionais e regionais bem feitos. É preciso ter 

uma ideia daquilo que se pretende trabalhar”, afirma. 

Este responsável admite que os encartes nos jornais locais e regionais possam 

ser uma estratégia para divulgar o trabalho da escola, embora “haja de tudo”. 

“Algumas páginas são mais incipientes, mas outras são interessantes e resultam de um 

trabalho igual ao outro, apenas não sendo editado e paginado pelos professores. Há, 

por um lado, um ganho porque é um jornal que chega a mais gente dando conta do 

que se faz na escola e, por outro, há pessoas que contactam com o jornal local por 

causa da existência dessa parte, como alunos que são capazes de querer comprar o 

jornal para mostrar à família”, refere. 

Eduardo Jorge Madureira considera que dificilmente os jornais escolares podem 

ser enquadrados num apoio como o incentivo à leitura, uma vez que estas publicações 

“não resistem a alguma burocracia” e “tudo o que for criar mais papéis dificulta o 

trabalho”. Em seu entender, o apoio ideal seria “haver um tempo específico inscrito 

nos horários dos professores mais directamente ligados a estes projectos”. 

O Director Pedagógico do Projecto Público na Escola argumenta que “é normal” 

que o Estado apoie a comunicação social, dada a importância que ela tem para o 

funcionamento da democracia. Contudo, considera que “o apoio deve ser equacionado 

em função do serviço que as publicações prestam à comunidade”, exemplificando que 

“um jornal de mexericos, que quase só fala de festas realizadas nas discotecas da terra, 

não presta um serviço que mereça um apoio público”. 

Eduardo Jorge Madureira diz que o apoio à expedição postal “pode ser” um 

incentivo à leitura e que este apoio parece “útil”. Não obstante, manifesta ter 

“algumas dúvidas” que o Estado devesse apoiar todas as publicações que pediam o 

porte pago, onde se incluíam “jornais que não tinham expressão, que não tinham 

assinantes e que aldrabavam nas tiragens para obter benefícios e encarecer a 

publicidade”. “Havia, frequentemente, abusos em relação ao porte pago”, recorda. 
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Sobre a questão do encerramento de publicações, este responsável diz que “é 

uma pena ver um jornal desaparecer” e que “é sempre melhor que haja mais jornais 

do que menos”. Contudo, questiona-se se a democracia fica “irremediavelmente 

danificada” com o desaparecimento de alguns títulos: “Prefiro que existam, mas não 

creio que certos jornais sejam vitais para a democracia”.  

Em relação aos apoios à imprensa, refere que “há várias possibilidades, desde 

apoios à criação de emprego até à reconversão tecnológica” ou “através do apoio à 

distribuição, através da oferta de assinaturas”. “Não sei quais serão as mais eficazes, 

mas não me parece que tudo deva ser ajudado, pois há coisas que não merecem ser 

apoiadas. Não pode ser o Estado a manter o jornal se ele próprio não tem autonomia 

suficiente. Tem de haver regras muito claras e transparentes”, adverte.  
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Fátima Pires Mendes 

Membro do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares 

 

Datas das entrevistas: 16 de Novembro de 2010 (actualização de entrevista feita em 

8 de Setembro de 2009) 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: No âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares, Fátima Pires Mendes tem 

trabalhado em projectos envolvendo publicações periódicas. Uma vez que o trabalho 

com o público em idade escolar pode ser uma aposta para os jornais conseguirem 

renovar o seu universo de leitores, para além da questão fulcral da promoção da 

leitura, é importante perceber que iniciativas foram já desenvolvidas nos 

estabelecimentos de ensino e que possibilidades existem. 

 

Ideias principais: Incentivar a leitura de periódicos nas escolas é o objectivo de 

algumas iniciativas promovidas pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) e 

operacionalizadas pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). Entre esses projectos está 

o “Ler+ Jornais”, através do qual as turmas do 10.º ano de 50 estabelecimentos de 

ensino trabalharam o jornal Global Notícias na sala de aula, no ano lectivo 2008/09. 

Segundo Fátima Pires Mendes, do Gabinete da RBE, este projecto teve um balanço 

positivo.  

Posteriormente, em Junho de 2009, o PNL estabeleceu um protocolo com a 

revista Visão Júnior. Para além da inclusão desta revista na lista das recomendações de 

leitura, também foram apresentadas diversas propostas às escolas: um dos desafios 

era fazer uma reportagem sobre a biblioteca da escola, tendo havido 75 artigos de 

vários níveis de ensino, designadamente de EB1 e EB 2,3, público ao qual a revista se 

dirige. Outra das propostas era um passatempo, no qual os alunos teriam de ir à 

procura de assuntos específicos publicados pela Visão: os estudantes tinham de ir ao 

site da Visão procurar perguntas e para dar resposta a essas perguntas teriam de ir 
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fazer a leitura da revista e procurar as respostas no conteúdo da revista. Uma terceira 

actividade era um resumo de um artigo da revista que tivesse chamado 

particularmente a atenção.  

Esta colaboração repete-se neste ano lectivo, tendo já sido lançado o “concurso 

‘Conheço um escritor’”, aberto a todos os alunos do Ensino Básico, do 1.º ao 9.º anos 

de escolaridade. Não obstante o desenvolvimento destas actividades, os 

estabelecimentos que quiserem receber a revista terão de fazer uma assinatura. A 

única assinatura que a RBE fez foi a do Boletim Público na Escola, uma vez que “não 

existe no país nenhum outro projecto com estas características, especificamente 

direccionado para a educação dos alunos para os media, para a leitura de periódicos e 

para a escrita, para além de promover anualmente um concurso de jornais escolares”, 

diz Fátima Pires Mendes. 

Em relação a contactos de jornais regionais, o Gabinete da RBE recebeu uma 

proposta d’ A Bruxinha (Região de Leiria), que acabou por não se concretizar. “Pelo 

menos o Gabinete da RBE, para além d’ A Bruxinha, não tem recebido mais contactos 

ou abordagens. Não tenho notado muito interesse por parte das publicações mais 

pequenas, das publicações locais e regionais, em estabelecer este contacto para 

chegar aos alunos e aos mais jovens”, afirma aquela responsável.  

Contudo, Fátima Pires Mendes diz que seria exequível para um jornal regional 

estabelecer um contacto com o Gabinete da RBE para pensar numa iniciativa para uma 

região: “Como já fizemos com a Visão Júnior e o Gobal Notícias, é uma questão de se 

pensar a escala geográfica e o tipo de actividade que se poderia lançar. Não interessa 

muito fazer só a distribuição das publicações no vazio. É preciso fazer a distribuição 

acompanhada de alguma proposta que interesse os professores e os alunos. O que 

fizemos com estas publicações foi propor a sua leitura, mas a acompanhar essa 

proposta também sugerimos um conjunto de actividades que mobilizasse os 

professores e os alunos e que os levasse a fazer uma leitura orientada e participada”.  

Em seu entender, o custo das publicações ainda é um obstáculo à leitura. “Nas 

bibliotecas escolares, os alunos têm o acesso aos livros e aos periódicos de forma 

gratuita e simplificada, mas era importante que pudesse haver mais e que houvesse 

mais apoio financeiro para que os alunos tivessem cada vez mais recursos ao seu 

dispor”. Daí que considere importante a existência de um apoio em que o Estado paga 
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uma parte do envio postal de algumas publicações periódicas: “Quando nós fazemos 

propostas de assinaturas de periódicos, por exemplo para as bibliotecas escolares, 

normalmente deparamo-nos sempre com os problemas dos meios, dos recursos 

financeiros. As pessoas têm uma verba que têm de agilizar e gerir muito bem para 

fazer a gestão e dinamização das bibliotecas”. 

“Seria necessário apoiar a distribuição dos jornais e de outras publicações 

periódicas, sejam generalistas ou especializadas, porque eu suponho que os nossos 

alunos ainda não estão muito habituados a lê-las. Eles têm normalmente nas 

bibliotecas os escaparates com jornais e com revistas, que folheiam e vêem de 

maneira pontual. Era importante que se tornasse num recurso comum, que tivessem 

sempre à sua disposição vários exemplares. Muitas vezes, há apenas um ou dois 

exemplares e se os professores quiserem fazer a sua utilização em aula não 

conseguem, porque não têm unidades suficientes para uma turma de 28 alunos”, 

afirma. 
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Feliciano Barreiras Duarte 

Actual Chefe de Gabinete do Presidente do PSD; Ex-Secretário de Estado Adjunto 

do Ministro de Estado e da Presidência; Ex-Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

Adjunto do Primeiro-Ministro; ex-deputado; professor universitário; consultor 

jurídico. 

 

Datas das entrevistas: 17 de Novembro de 2010 (actualização de entrevista feita em 

14 de Outubro de 2009)  

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: Enquanto Secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte centrou uma 

boa parte da sua actividade na imprensa local e regional. A reforma que foi pensada 

para o sector durante a sua permanência no Governo incluiu a autonomização do 

porte pago num diploma diferente do referente aos apoios directos às empresas. Este 

responsável acompanhou as alterações ao seu legado enquanto deputado à 

Assembleia da República, lugar que já não ocupa. Devido a este percurso, Feliciano 

Barreiras Duarte é um dos políticos que é indispensável ouvir sobre a questão do porte 

pago/incentivo à leitura. 

 

Ideias principais: Fazer com que os meios de comunicação locais e regionais 

passassem de um modelo amador para um modelo profissional foi uma das metas que 

orientaram a actuação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado e da 

Presidência e posteriormente Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do 

Primeiro-Ministro de governos de coligação PSD/CDS-PP, Feliciano Barreiras Duarte. 

“Vivemos durante muitos anos num modelo amador e proteccionista, em que nas 

rádios e nos jornais locais se vivia da carolice, com muito amadorismo e com muita 

protecção do Estado e nalguns casos com excessos de apoios das autarquias ou do 

Estado central através do porte pago, que era atribuído quase de olhos fechados. Em 

vez de passarmos logo do modelo amador e proteccionista para um modelo liberal, 
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comandado pelo mercado, nós definimos um modelo intermédio, um modelo de maior 

grau de profissionalismo”. 

As medidas passaram por um novo regime jurídico do porte pago, com a 

autonomização deste apoio num diploma à parte. Simultaneamente com esta 

alteração, foi aprovado um pacote de medidas para o sector, que incluía o incentivo à 

contratação de profissionais, os apoios à renovação tecnológica, a mudança do código 

da publicidade para haver uma melhor distribuição da publicidade e a proibição de 

boletins autárquicos com publicidade”. 

Apesar de contar com o apoio político para promover a reforma, o antigo 

governante encontrou algumas resistências à introdução de “um conjunto de 

instrumentos para a qualificação deste sector”. “Houve gente do Governo, fora do 

Governo e no Parlamento que achava que não se devia mudar porque se calhar admito 

que, no passado, algumas dessas pessoas tivessem beneficiado de uma situação de 

imobilismo, de gestão à vista do sector. Não foi essa a orientação que eu recebi, não 

era isso que estava no programa de Governo”, afirma. Feliciano Barreiras Duarte diz 

ter sentido que “o maior obstáculo” veio “sempre do Instituto da Comunicação Social”, 

que acusa também de falta de empenho na fiscalização das situações de fraude no uso 

do incentivo. 

O Professor Universitário refere que a nova formulação que introduziu para o 

porte pago teve em conta que ao nível da União Europeia foi aprovada uma directiva 

que na prática “dificulta a existência” deste apoio. “O porte pago tal e qual como o 

conhecemos em Portugal só tinha paralelo com algo que existia em França. Ao nível do 

chamado direito comunitário e da concorrência é bom que estejamos preparados para 

que haja uma decisão que nos vai obrigar a acabar com o porte pago. Já na altura tinha 

havido uma chamada de atenção para a violação das normas da concorrência na União 

Europeia”, afirma, admitindo que este incentivo “é, de facto, um instrumento 

perturbador da sã concorrência”. 

Este responsável lembra “os milhões de contos que se tinham gasto no porte 

pago para o incentivo à leitura e a leitura tinha baixado”. “Todos nós sabemos que 

muitas vezes os apoios para o chamado porte pago não passavam, nalguns casos, de 

formas indirectas de subsidiar os proprietários dos jornais ou os seus directores, 

permitindo que tivessem telefones, permitindo que entrasse uma receita que se 
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diluía”, afirma. Em seu entender, a obrigatoriedade de controlo de tiragem deve ser 

introduzida: “Enquanto o Estado estiver a dar dinheiro tem de haver a obrigatoriedade 

do controlo de tiragem. Sei que fui ‘enganado’ várias vezes com o número de tiragem. 

Tem de haver uma avaliação séria das tiragens, auditoria, avaliação”. 

O antigo Secretário de Estado admite que há “bolsas de alguma dificuldade de 

fiscalização, mas já foi mais difícil”, apontando a “intersecção com os CTT” – número 

de jornais expedidos, cumprimento das quotas de oferta – como a área mais 

problemática. “Cada vez é mais difícil, mas ainda é possível porque a criatividade de 

algumas pessoas é muito grande e, fazendo uma auto-crítica, nós somos portugueses. 

Explicaram-me que nalguns aspectos de funcionamento dos CTT, aqui e acolá ainda era 

possível fazer-se dado os relacionamentos pessoais. Explicaram-me que não 

acreditasse que era possível montar um sistema completamente inviolável”, revela. 

Em seu entender, “o Estado não deve estar preocupado em fechar jornais nem 

em mantê-los artificialmente”, mas “o incentivo à leitura tem que ter uma tradução 

prática ao nível das decisões administrativas. Tem que se procurar no chamado arco 

das políticas públicas colocar o Ministério das Finanças a participar nesta matéria, o 

que é determinante. Se se conseguir criar o incentivo à leitura permitindo aumentar as 

deduções fiscais em livros, revistas, jornais, em informação, talvez tenha aí um 

incremento ainda maior do que as pessoas pensam”. Quanto aos apoios, diz que se 

deve, “com poucas excepções, caminhar para um sistema onde estes sejam quase 

inexistentes”. 
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Fernando Negrão 

Deputado do PSD 

 

Data da entrevista: Última semana de Novembro de 2010 

 

Modalidade: Por telefone 

 

Motivo: Entrevista com um deputado responsável pela posição do Partido Social 

Democrata relativamente ao porte pago/incentivo à leitura, uma vez que este partido 

teve responsabilidades governativas que implicaram alterações neste apoio e tomou 

iniciativas parlamentares enquanto oposição. 

 

 

Ideias principais: Na ausência de Agostinho Branquinho, o ex-deputado social-

democrata especialista em assuntos de comunicação social que entretanto renunciou 

ao mandato, foi Fernando Negrão quem acedeu a responder às questões sobre a 

posição do partido relativamente ao Incentivo à Leitura (ex-porte pago).  

O deputado evocou a decisão do Tribunal de Contas (TC) (que dizia que 68,7% 

dos apoios concedidos pelo GMCS aos media foram para incentivo à imprensa 

regional), em Janeiro de 2009, para aconselhar o Governo a publicar irregularidades e 

apresentar relatórios ao GMCS. O facto de o TC ter considerado dever existir um 

acompanhamento das irregularidades levará o PSD, segundo este deputado, a 

apresentar um requerimento ao Governo pedindo maior fiscalização. 

 Salientando que o PSD, enquanto Governo, diminuiu o porte pago e o número 

de publicações da imprensa regional dele beneficiárias, Negrão admitiu também que 

os sociais-democratas não tomaram a iniciativa de fiscalizar a aplicação da lei. Nunca 

houve fiscalização, resumiu, mas a decisão do TC é um elemento que considera muito 

importante, e que o PSD não deixará de levar a debate parlamentar. 
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Fernando Pinto do Amaral  

Comissário do Plano Nacional de Leitura 

 

Local da entrevista: Lisboa 

 

Data: 19 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Presencial 

 

Motivo: Sendo o Plano Nacional de Leitura o projecto governamental cuja missão 

consiste em desenvolver os hábitos de leitura no país, através de iniciativas financiadas 

pelo Estado, entendemos necessário obter a opinião do actual Comissário 

relativamente aos efeitos práticos – ao nível da literacia – deste tipo de políticas. Este 

pareceu ser um contributo relevante para melhor enquadrar a avaliação do incentivo à 

leitura no tema mais amplo da subsidiação estatal para aumentar os níveis de literacia. 

 

Ideias principais: O Plano Nacional de Leitura está mais directamente ligado ao 

incentivo à leitura nas escolas, nomeadamente através dos livros e das bibliotecas. 

Contudo, Fernando Pinto do Amaral entende que a imprensa local e regional terá que 

passar por um processo de expansão. Nutre pelo fenómeno muita simpatia e observa 

que, antes, os jornais eram mais localizados. Identifica-se, agora, uma tendência cada 

vez mais regional e menos local, pela facilidade a nível de distribuição, vendas e 

publicidade. 

Na sua opinião, tudo o que se possa fazer deve ser feito, defendendo o porte 

pago a 100%, não obstante reconhecer que os cortes efectuados se devem a severas 

restrições orçamentais, até porque havia abusos na atribuição do apoio. Para este 

responsável, devia haver uma discriminação positiva, em função da pertinência 

cultural das publicações. As publicações culturais deviam ser consideradas um bem 

essencial, alinhando o pagamento no IVA no seu valor mais reduzido. 

Para Pinto do Amaral, a falta de fiscalização provocou abusos, que levou a uma 

reformulação da política. Defende que o apoio devia ser o maior possível, 

compreendendo que o apoio total seria, de momento, impensável. A verdade é que o 
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incentivo à leitura tem imenso retorno. Argumenta que as comunidades com maior 

grau de literacia são as dos países mais desenvolvidos. Na Europa é flagrante a 

correlação que existe entre os estilos de vida e os graus de literacia e leitura. “O 

incentivo à leitura devia ser um desígnio nacional”, declara. 

Ao nível do PNL, a intervenção dá-se activamente na escolas (pré-escolar, 1º e 2º 

ciclos), oferecendo livros, ajudando a equipar bibliotecas e, ainda, com passatempos e 

concursos lúdicos. O gosto pela leitura deve cultivar-se desde muito cedo e, para isso, 

trabalham directamente com a rede de bibliotecas escolares, onde identifica a falha da 

presença do jornal regional. Na sua óptica, as bibliotecas deviam ter uma assinatura ou 

ligação com o jornal local ou regional. Tanto a biblioteca escolar, como a municipal 

“são locais privilegiados para que todas as pessoas, de todas as idades, possam aceder 

e ler ao jornal da terra”. O jornal regional ou local é, ainda, um elemento que assegura 

uma forte ligação das pessoas com a terra natal, reiterando, por isso,  a importância do 

porte pago. 

O apoio a 100% seria uma “medida muito maximalista”, mas Pinto do Amaral 

apoia um incentivo perto dos 100% para jornais culturais locais e regionais. Este 

responsável defende a discriminação positiva de publicações com artes, letras e 

cultura, em detrimento dos mais generalistas. 

Para o Comissário do Plano Nacional de Leitura, a diferença na designação – 

“incentivo à leitura” ou “porte pago” – não é relevante. O que importa é fazer com que 

o jornal realmente circule e seja lido, desenvolvendo mecanismos de fiscalização que 

minimizem as fraudes. É essencial que haja avaliação do que se põe em prática, de 

modo a perceber como funciona para identificar os aspectos onde se pode melhorar. 
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João Palmeiro  

Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa 

 

Data das entrevistas: 8 de Setembro de 2009, 2 de Fevereiro de 2011, 28 de 

Fevereiro de 2011  

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: A Associação Portuguesa de Imprensa assume um protagonismo 

incontornável quando se fala deste sector, desde logo por ter mais de 400 empresas 

associadas, que possuem mais de 600 títulos. Com uma intensa actividade em diversas 

áreas, que vão desde a promoção de estudos sobre o sector até a acordos de âmbito 

laboral, esta associação tem participado nas negociações com os CTT sobre as tarifas e 

condições de envio das publicações, ao mesmo tempo que tem feito chegar aos 

actores políticos a sua visão sobre os sistemas de apoios. 

 

Ideias principais: João Palmeiro considera que o modelo em vigor que é, 

eminentemente, desadequado. Chamam-lhe incentivo à leitura, mas o que é, na 

realidade, é um apoio à distribuição postal. Este apoio, tal como o conhecemos, é visto 

como uma barreira para a entrada no mercado, uma vez que “impedir que jornais e 

revistas entrem no mercado é uma forma de acabar com os que têm bons objectivos e 

maus objectivos”. Palmeiro defende, ainda, a re-introdução na legislação da 

percentagem de jornais a serem enviados gratuitamente para escolas, lares de terceira 

idade, hospitais, centros sociais, ou outros sítios propícios para a ocorrência da leitura 

colectiva. 

Abordando a questão dos CTT e da distribuição postal no nosso país, João 

Palmeiro não pode esquecer que a distribuição da população não é tão linear, quanto 

possa parecer. “Não muito longe de Lisboa, há terriolas onde vive meia dúzia de 

pessoas”, avança. Os incentivos devem ser dados aos locais que precisam mais de 
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apoio, porque o que realmente importa é a distância a que o lugar de recepção está do 

local da sede do jornal.  

O actual sistema português está a precisar de comissões de acompanhamento e 

da criação de programas específicos de captação de assinaturas. A questão é que os 

jornais não desenvolveram, no momento próprio, o sistema de venda em quiosque. A 

falta de criação de alternativas, a nível local e regional, levou a que os jornais 

procurassem as distribuidoras nacionais e estas não perceberam o princípio base da 

logística. “Eu tenho que reconhecer, hoje em dia, que o sistema nacional logístico de 

distribuição das publicações vive da concentração das vendas e a tendência é mesmo 

de as distribuidoras contratarem operadoras postais, em casos de volumes baixos”, 

diz. 

Lembrando que o problema relativo ao porte pago será sempre um problema de 

acessibilidade, o Presidente da API afirma que a comparticipação do porte pago a 40% 

é “a menor das comparticipações aceitáveis”. João Palmeiro entende que o justo seria 

uma comparticipação equitativa (50%), trazendo ao meio uma dupla responsabilidade 

de manutenção dos títulos. Por isso, tendo em conta a actual comparticipação, não 

entende os requisitos impostos para o acesso.  

Olhando para a questão do porte pago no estrangeiro, pensa que o Estado devia 

assumir a totalidade do custo se quer que as assinaturas se mantenham. Palmeiro 

observa que o papel das assinaturas no estrangeiro, hoje em dia, é o de manter a 

língua portuguesa viva e ser base de negócios para o desenvolvimento cultural e 

económico do país. Antes era pelo negócio da saudade, hoje o jornal é importante no 

estrangeiro como meio de promoção. Por isso, faz todo o sentido que a 

comparticipação, se não for total, seja o mais alta possível, na ordem, por exemplo, 

dos 80%.  

Com a actual crise, as empresas estão a aguentar-se melhor do que previam, 

uma vez que, na generalidade, as pessoas são sérias. Algumas publicações, mais 

temerárias no passado, estão, agora a fazer alguns ajustamentos. O impacto mais 

grave é, no entanto, o psicológico e prende-se com um sentimento de orfandade. A 

imprensa em geral, depois de trabalhar muitos anos a acreditar que desenvolvia um 

trabalho de serviço público, sentiria, com o corte total, uma sensação de grande perda, 

injustiça e revolta.  
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Do ponto de vista das alternativas, João Palmeiro afirma que nos encontramos 

no pior momento, uma vez que 2011 será o ano em que o Estado terá que decidir o 

que vai fazer em relação à liberalização total postal e, possivelmente, com a 

privatização dos CTT. Portugal precisa urgentemente de preparar as linhas de acção, 

de modo a poder estruturar planos a longo prazo e períodos de reflexão para acções 

futuras. 

O incentivo à leitura, no sentido do incentivo real à leitura, tem aspectos 

fundamentais. Um deles é fazer chegar as publicações aos sítios onde há leitura 

colectiva, contemplando todos os grupos etários, potenciando a reunião e a troca de 

impressões sobre o que leram. A lei foi, exactamente, ao longo do tempo, proibindo 

este tipo de envios.  

Pior do que a redução da comparticipação, foi o seu processo de execução. Este 

corte devia ter sido acompanhado de medidas de incentivos, explicando-o 

devidamente aos assinantes. João Palmeiro defende que esta mudança foi feita numa 

clima de grande incompreensão e de luta, e, sobretudo, não foi explicado o novo 

modelo de pagamento único, dentro de um determinado período de tempo. Tendo em 

conta que o impacto dos cortes está absorvido, e que a previsão de negociação de 

tarifas só enfrenta dificuldades em 2013, João Palmeiro admite que os 40% são 

aceitáveis e sugere que estes dois anos de relativa calma são indicados para pensar em 

hipóteses para o futuro, tendo em conta a possibilidade de diversidade de oferta. 

O sistema actual é extraordinariamente seguro, não permitindo que se levem 

fraudes a cabo. Relativamente aos critérios evocados para a atribuição do porte pago, 

João Palmeiro observa que a questão se prende essencialmente com o facto de que se 

falamos de um incentivo à leitura, não podemos manter as barreiras à entrada. A 

Associação tem estado presente na negociação dos critérios e lembra que, para ser um 

órgão de comunicação social tem que ter jornalistas ao seu serviço, segundo a lei 

portuguesa. Estabelecer um mínimo é estabelecer um patamar de qualidade, que não 

se traduz nos conteúdos, mas na capacidade de previsão de adequação dos elementos 

de produção e objectivos da empresa. Quanto ao limite da tiragem, trata-se, 

novamente de uma questão de sustentabilidade do negócio. “Se não tiver uma 

tiragem mínima, não terei impactos ao nível da audiência que permitam estabelecer 

uma tabela de publicidade que, em grande medida, permita sustentar a publicação”, 
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diz. João Palmeiro sempre foi, contudo, contra o preço mínimo de assinatura, visto que 

eliminava todas as possibilidades do editor fazer duas coisas: gerir o seu negócio e 

fazer promoções de assinaturas (cobrando preços mais baixos).  

 “Preocupa-me mais que as mentalidades dos que permanecem não estejam a 

mudar do que os jornais que fecharam”, afirma. É preocupante que os editores não 

tenham capacidade de análise sobre o que lhes custa o serviço. A comprovar esta 

realidade está a relação periclitante e dúbia que muitos dos jornais cultivam com o 

Portal da Imprensa. Palmeiro acredita que, a seu tempo, o Portal da Imprensa terá um 

papel muito importante, nomeadamente ao nível do investimento publicitário. 

João Palmeiro vê o futuro da imprensa virado para a emergência das assinaturas 

híbridas, o que trará um forte impacto ao porte pago, uma vez que criará uma série de 

dificuldades nas fiscalizações, nomeadamente confundindo o número de assinaturas. 

No contexto de um Governo que rejeitou a adopção de uma política de 

comunicação social, João Palmeiro reconhece que “faz falta um interlocutor que não 

se preste apenas aos conteúdos”, mas que explique e acompanhe as mudanças pelas 

quais a indústria está a passar. 
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João Serrano 

Deputado do PS 

 

Data da entrevista: Novembro de 2010 

 

Modalidade: Por telefone 

 

Motivo: Entrevista com um deputado responsável pela posição do Partido 

Socialista relativamente ao porte pago/incentivo à leitura, uma vez que este partido 

teve responsabilidades governativas que implicaram alterações neste apoio. 

 

 

Ideias principais: João Serrano fez questão de sublinhar que o Estado continuará 

a conceder um apoio à imprensa regional. Não há, portanto, que temer quanto à 

subsidiação estatal. Relativamente à sua redução progressiva ao longo dos últimos 

anos, isso tem que ver com a contenção de gastos própria de um país em período 

difícil, sublinhou, acrescentando que o valor atribuído tem sido adequado para as 

realidades impostas.  

A política de apoio é positivamente avaliada pelo deputado do PS, não 

entendendo, desta forma, a necessidade de “proceder a qualquer alteração” no 

sistema. É um bom mecanismo de apoio que não diminui muito: o valor atribuído às 

publicações é adequado às realidades impostas. 

Argumentando não ter uma noção clara da aplicação prática da lei, o deputado 

declarou não saber com clareza se há jornais a passar por dificuldades financeiras 

devido aos cortes no apoio estatal. Referencia, apenas, o conhecimento de alguns 

casos onde há pedidos não satisfeitos de adesão ao porte pago. 

 O deputado refere também que, ainda que mantendo os 40% de 

comparticipação estatal para o envio postal de jornais regionais, aplicados a partir de 

2009, o Orçamento de Estado para 2011 estabelece um apoio total de 4,6 milhões de 

euros à imprensa regional. Um valor inferior aos 5,1 milhões de 2010, aos 6,1 milhões 

de 2009, aos 6,4 milhões de 2008 e aos 5,1 milhões de 2007.   
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José Manuel Cortês 

Técnico da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) 

 

Data: Novembro de 2010 

 

Modalidade: Por telefone 

 

Motivo: A DGLB tem sido um dos ‘braços’ do Plano Nacional de Leitura e, como o 

nome sugere, tem um papel relevante na promoção do livro e da leitura. Ainda que o 

seu foco incida sobretudo na literatura, e não na imprensa, a sua dedicação à 

promoção da leitura pode ajudar enquadrar mais adequadamente a problemática 

deste estudo.  

 

Ideias principais: A Direcção-Geral do Livro e da Biblioteca tem um dos 

programas mais antigos de incentivo à leitura, vocacionado para os mais jovens, se 

bem que direccionado para os livros e bibliotecas, não para os jornais. Por isso, o 

técnico José Manuel Cortês, ex-Subdirector desta estrutura pública, considera que a 

DGLB é a entidade apropriada para falar sobre incentivo estatal à leitura.  

José Manuel Cortês refere que a Direcção-Geral do Livro e da Biblioteca segue as 

orientações e indicações do PNL e, neste seguimento, tem clara consciência de que se 

têm desenvolvido hábitos de leitura no país. 

A DGLB, através da parceria com o Plano Nacional de Leitura, tem vindo a 

estimular nos mais novos o gosto pela leitura e, apesar do centro de acção ser o livro, 

têm desenvolvido actividades voltadas para a Internet e para o domínio digital. A 

intenção é criar hábitos de leitura que se prolonguem no tempo, seja em que suporte 

for. 
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José Manuel Ribeiro Cardoso 

Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa da Imprensa Regional 

(APIR) e Director do Povo de Fafe 

 

Data: 27 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local da entrevista: Fafe 

 

Motivo: As associações de imprensa regional constituem um elemento 

importante a ter em conta para a avaliação do porte pago/incentivo à leitura, entre as 

quais está a Associação Portuguesa da Imprensa Regional (APIR). Esta organização é 

um actor a ouvir neste processo de avaliação, apesar da significativa redução da 

actividade que se tem verificado nos últimos anos. Em representação desta estrutura, 

fala o Presidente da Assembleia Geral. 

 

Ideias principais: O Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa da 

Imprensa Regional (APIR) considera que o incentivo à leitura deveria prever uma 

percentagem de 50% de comparticipação da expedição das publicações periódicas por 

via postal para os assinantes residentes em território nacional e de 100% para os 

assinantes no estrangeiro.  

Ribeiro Cardoso defende igualmente a redução do número de trabalhadores que 

a legislação exige para que as publicações possam ter direito a este apoio, pois 

argumenta que as empresas não têm possibilidade de pagar a tantos profissionais 

licenciados. Nesse sentido, sustenta que, para microempresas que editam semanários, 

deveria haver a exigência de um profissional e uma tiragem mínima de 2 mil 

exemplares, em vez dos actuais três profissionais (sendo dois jornalistas com carteira 

profissional) e 3 mil exemplares de tiragem. Para além disso, sugere uma “política de 

protocolos com as universidades” e a realização de “estágios nos órgãos da imprensa 

regional”.  
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O Director do Povo de Fafe afirma que o panorama da imprensa regional é 

“extremamente difícil”, “porque os incentivos que outrora houve para a imprensa 

regional hoje são mais restritivos”. “O porte pago permitiu que nós não tivéssemos de 

desembolsar centenas de euros por edição, o que nos dava mais fôlego para a gestão 

da empresa”, afirma. Em seu entender, “a génese do porte pago é o incentivo à leitura, 

mas agora como já não há porte pago mataram o incentivo à leitura”.  

Ribeiro Cardoso considera especialmente grave a redução do apoio para os 

assinantes no estrangeiro, o que obrigou a assinatura a subir “pelo menos para o 

dobro” e levou à perda de muitos leitores. “Este é um ponto muito importante porque 

os nossos emigrantes têm uma ligação muito íntima com as suas terras natais e 

gostam de ler os jornais regionais para verem o que se passa onde passaram grande 

parte da sua vida”, assegura.  

Apesar de ter sido sempre contra cortes no porte pago, este responsável já 

admite a redução para o território nacional, mas considera “inconcebível” que tal 

aconteça para o estrangeiro, especialmente “quando os políticos todos pregam sobre a 

diáspora e a nossa língua”. “A nossa língua é ultrajada com este corte”, declara.  

O Presidente da Assembleia Geral da APIR diz que os políticos se têm 

preocupado “zero” com o sector da imprensa regional, mas mesmo assim promete que 

vai tentar falar com os deputados no sentido de proporem na Assembleia da República 

uma alteração dos “requisitos muito rígidos” de acesso ao porte pago/incentivo à 

leitura. 

Ribeiro Cardoso admite que “a culpa” pela situação aflitiva em que se encontra o 

sector “não é toda dos políticos”. “Com a crise não há publicidade, que é grande força 

para a sustentabilidade dos órgãos. As assinaturas também não sobem 

significativamente. Os jovens só lêem nos computadores, por isso a imprensa regional 

tem um futuro muito sombrio”, afirma.  

Este responsável também não poupa nas críticas aos CTT, a quem acusa de 

praticarem tarifas muitas altas e de terem um “péssimo serviço”, “quando se deveria 

ter em conta que a imprensa regional produz jornalismo de serviço público”. 

O dirigente associativo defende que “o Estado tem que ver a imprensa regional 

como um veículo informativo perante as populações, designadamente perante as 

comunidades lusíadas espalhadas pelo mundo”. “Eu já não acredito no Estado para 
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apoiar a imprensa regional. A publicidade institucional só vai para a televisão, para os 

grandes diários e nós não temos nada, quando pela lei nós temos direito a cinco por 

cento e as rádios a cinco por cento, portanto dez por cento no total. Por isso, não há 

do poder político sensibilidade mínima para a sustentabilidade da imprensa regional”, 

declara. 

Em seu entender, muita da imprensa regional só se mantém graças ao amor que 

as pessoas têm aos títulos, mantendo muitas vezes os projectos “com prejuízo pessoal 

e financeiro”. Não obstante, considera que o sector não é capaz de se aguentar sem 

estes apoios. 
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José Miguel Piçarra 

Presidente da Associação de Imprensa Diária; Administrador do Diário do Sul. 

 

Data da entrevista: 29 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Por escrito (via e-mail) 

 

Motivo: A Associação de Imprensa Diária é uma das associações de imprensa 

mais antigas e actualmente representa nove empresas proprietárias de jornais diários. 

Embora sendo uma minoria no todo da imprensa regional, os diários detêm um peso 

significativo no montante dos subsídios do Estado à distribuição postal. Dada a sua 

especificidade comparativa – nos planos da profissionalização e da dimensão do corpo 

redactorial – entendemos útil obter declarações da direcção desta entidade. 

Entretanto, se sequência de eleições, o Administrador do Diário do Minho, Cónego 

Fernando Monteiro, substituiu José Miguel Piçarra (Diário do Sul) à frente desta 

estrutura associativa. 

 

Ideias principais: “O Incentivo à leitura é indispensável para que o leitor não se 

desabitue de ler”. José Miguel Piçarra começa por observar que são já muito poucos os 

jornais que beneficiam de incentivo à leitura, tendência que abarcará os restantes 

títulos, em virtude das exigências burocráticas. Os diários, dada a sua periodicidade e 

um grande número de assinantes, persistirão até ao final, uma vez que não 

conseguiriam sobreviver de outra forma. O Presidente da AID ressalva que os diários 

distribuem entre 26 e 30 edições por mês enquanto um semanário distribui quatro e 

os mensários (predominantes no mercado sector) apenas uma. 

Se o Estado definisse a imprensa regional como serviço público que é, poderia 

usar meios de apoio mais eficientes. Os diários regionais publicam, sem qualquer tipo 

de encargos para o Estado, toda a informação do Governo: visitas ministeriais, 

informação autárquica, etc. José Miguel Piçarra questiona-se porque é que “se o 

Estado considera esse serviço público na RTP, RDP e LUSA, por que razão os diários 

regionais não são serviço público?” Além do mais, estes diários regionais são os únicos 
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com capacidade de penetração no interior do país, sendo a sua extinção equivalente à 

extinção da leitura nesta zona de Portugal. É a partir daqui que o Estado tem que 

legitimar o incentivo à leitura de jornais, que não pode ser, de todo, considerado 

subsídio ao editor. 

O Estado tem responsabilidades acrescidas, no que toca à informação destinada 

às populações do interior. Assumindo essas responsabilidades, o Estado deveria 

reservar uma verba para apoio à leitura, fomentando o interesse e mantendo as 

populações informadas. Na opinião do Presidente da AID, seria uma ferramenta de 

diminuição do grau de iliteracia nacional. Relativamente à questão sobre se as 

populações são incentivadas a ler mais pela imprensa regional, José Miguel Piçarra 

argumenta que os incentivos, nesse sentido, são claramente insuficientes, uma vez 

que deveriam (ao contrário do que se regista) direccionar-se no sentido de apoio à 

produção e publicação de conteúdos editoriais de fomento da leitura. 

Além deste fomento, o Estado deveria cumprir a legislação para que a 

publicidade institucional fosse efectivamente publicada nos diários regionais. No 

Decreto-lei 231/2004, Estado reconhece o papel dos jornais regionais, particularmente 

a sua capacidade de penetrar em zonas geográficas e em públicos aos quais a 

imprensa nacional tem maior dificuldade em chegar. O documento assinala ser a 

comunicação social regional o veículo privilegiado para difusão da mensagem 

institucional, definindo a obrigatoriedade da distribuição das acções informativas e de 

publicidade do Estado naqueles órgãos de comunicação regional. A realidade, porém, 

tem sido outra, com permanentes situações de discriminação. Tem-se constatado, 

infelizmente que a publicação de anúncios dos vários ministérios, nomeadamente das 

Finanças, Emprego e Segurança Social, Saúde e Justiça, tem sido efectuada 

exclusivamente em diários de Lisboa e Porto, privando-se, assim, as populações do 

contacto com anúncios que serão do maior interesse local. Estas discrepâncias não se 

limitam, no entanto, à distribuição da publicidade. Também na atribuição dos 

incentivos há irregularidades, classificadas por Piçarra como graves. 

Numa época em que as novas tecnologias estão claramente implementadas, a 

relação existente com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro assenta, 

fundamentalmente, nos conteúdos incluídos nos sites dos diversos órgãos de 

comunicação social regionais, afastando-se a ideia da assinatura da versão em papel. 
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Essa relação será, baseada na actividade local, dependerá da qualidade do 

desenvolvimento e da capacidade técnica ao alcance de cada um dos jornais, nas suas 

edições online. 
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Paulo Faustino   

Professor da Universidade do Porto e do Instituto Politécnico de Leiria com 

diversas obras publicadas, onde se incluem reflexões sobre a imprensa regional; ex-

Assessor do Secretário Estado-Adjunto do Ministro da Presidência; ex-vogal e ex-

Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa; ex-Assessor da 

Administração da Lusomundo Media/Portugal Telecom; Consultor. 

 

Data da entrevista: 22 de Setembro de 2009 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Porto 

 

Motivo: O percurso profissional de Paulo Faustino alia a investigação sobre os 

media ao trabalho como interveniente directo no terreno no âmbito de várias esferas 

de actuação, desde o campo político, ao empresarial e ao associativo. É, por isso, um 

actor relevante para perceber a evolução histórica, o posicionamento dos vários 

actores e os impactos do apoio em análise.  

 

Ideias principais: Paulo Faustino defende que o incentivo à leitura deve continuar 

a existir, numa lógica de co-responsabilização entre o Estado e os editores. Para o 

Professor Universitário, a taxa de comparticipação devia ter-se fixado em 50%, 

especialmente num cenário de crise. “O Estado deve assumir um compromisso de 

ajudar os meios de comunicação social regionais, mas os meios de comunicação 

também devem assumir o compromisso de gerir da melhor forma os recursos que são 

do Estado e, por conseguinte, dos contribuintes”, argumenta.  

O docente considera, que “no global, o apoio é muito positivo, o que não 

significa que não se tenha de ir aperfeiçoando o modelo ao longo do tempo”. “Os 

impactos positivos expectáveis não foram cumpridos na sua plenitude, mas 

seguramente que houve uma predominância dos aspectos positivos. Apesar de tudo, 

com determinadas más condutas, com uso indevido deste apoio, a verdade é que não 
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deixou de ser uma forma, no seu conjunto, de fazer chegar o produto a mais pessoas”, 

afirma.  

Paulo Faustino defende que foi importante fazer a separação do porte pago dos 

incentivos directos, “porque são apoios com características e conceitos 

completamente diferentes”. Em seu entender, o nome incentivo à leitura faz sentido, 

embora sublinhe que “o mais importante não é o nome, mas o conteúdo do apoio e, 

no fundo, a missão é a mesma, não mudou nada com a o facto de se ter passado a 

chamar incentivo à leitura”. “Indirectamente, o apoio à leitura também é um apoio às 

empresas: ao minimizar o custo de expedição permite à empresa canalizar recursos 

para melhorar o produto. Em rigor, o porte pago acaba por ser um apoio ao leitor, mas 

também à empresa”, diz. 

Paulo Faustino considera que os apoios têm de ser proporcionais à capacidade 

de risco e de investimento dos jornais e ao retorno social que eles apresentam. “Algo 

está mal para um jornal desaparecer porque deixou de ter o incentivo à leitura. [...] Se 

o jornal só dependia disso é porque não tinha grandes âncoras sociais ou empresariais 

para conseguir ter um projecto importante para a respectiva região”, afirma. 

O docente sublinha que o Estado não deve andar permanentemente preocupado 

com a fiscalização, mas deve criar mecanismos na atribuição dos apoios que 

minimizem a possibilidade de quebra das regras e prever penalizações exemplares 

para o caso disso acontecer. Paulo Faustino diz que o Estado deve ter um papel de “de 

regulação, para evitar e compensar as falhas de mercado” e uma acção pedagógica, 

“para incentivar e ajudar a implementação de boas práticas”.  

Para este investigador, o papel que a imprensa regional desempenha justifica 

que haja um olhar particular do Estado sobre ela. Contudo, ressalva, que “o olhar 

atento não significa necessariamente ter só a perspectiva de criar apoios”, mas 

também promover estudos e “desenvolver políticas públicas para estimular e 

dinamizar as empresas”. “Mas, actualmente, falta uma política articulada e estratégica 

para os media em geral e para a imprensa local e regional em particular”, alerta. 

Em seu entender, há espaço em Portugal para se criarem grupos de comunicação 

social regional mais fortes e mais organizados. Na sua opinião, um dos problemas da 

imprensa regional é que está muito pulverizada e muito fragmentada, embora nos 

últimos anos se tenham registado “algumas movimentações interessantes, que 
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permitiram fazer alguma reconfiguração do sector, nomeadamente a emergência de 

pequenos grupos regionais”, como a Sojormedia, a SadoPress ou o grupo de Adriano 

Lucas. 

Paulo Faustino recorda que a imprensa regional engloba realidades “muito 

diversas”, que vão desde “uma primeira divisão de jornais”, que já “foram feitos numa 

óptica de mercado”, até uma “terceira divisão”, onde estão os “projectos que 

corporizam uma atitude de carolice dos próprios proprietários”. Na sua perspectiva, a 

“imprensa regional tem potencialidades por vezes insuficientemente exploradas”, até 

porque “há sinais positivos do ponto de vista do capital humano”. Por isso, lamenta 

que tenha havido “alguma incapacidade estratégica” de alguns grupos de media em 

investir neste sector. 
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Paulo Ferreira 

Autor de artigos sobre políticas para a imprensa regional e Subdirector do ‘Jornal 

de Notícias’ 

 

Datas da entrevista: 30 de Outubro de 2010 (actualização por escrito de entrevista 

feita em 17 de Setembro de 2009) 

 

Modalidade: Presencial e por escrito (via e-mail) 

 

Local: Porto 

 

Motivo: Paulo Ferreira tem desenvolvido investigação sobre as políticas para a 

imprensa regional em Portugal, com trabalhos que abordam a política de porte 

pago/incentivo à leitura (v.g. Ferreira 2005, 2005a, 2008). Por isso, e pelo 

conhecimento que tem sobre a realidade da imprensa em Portugal, Paulo Ferreira é 

uma das pessoas que poderão dar um contributo relevante acerca da matéria em 

avaliação. 

 

Ideias principais: Paulo Ferreira defende que a qualidade é a questão central 

quando se fala de imprensa local e regional, algo que não tem sido conseguido com a 

existência do porte pago. “O fio condutor é este: qualidade. Eu quero os jornais 

regionais com qualidade, e esses eu estou disposto a apoiar. O mercado saberá depois 

fazer a distinção entre o que é bom e o que é mau”, afirma.  

Paulo Ferreira faz um balanço negativo desta política, dizendo que “basta olhar 

para o que existe no mercado” para perceber que o apoio à expedição postal tal como 

existe deve ser repensado. Em seu entender, a existência do porte pago/incentivo à 

leitura não se justifica e, embora sem apontar uma data para a extinção do apoio, 

defende que ele “deve caminhar para zero”. Paulo Ferreira considera que o corte para 

40% “ainda não é suficiente”, pois “ou os jornais regionais conseguem sobreviver sem 

ajudas, ou estamos a manter artificialmente aquilo que o mercado naturalmente 

rejeita”. “Eu prefiro ter 30 bons jornais regionais em Portugal do que ter 600 maus 

jornais regionais em Portugal”, diz. 
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O jornalista afirma que, “historicamente, o que o porte pago fez foi aumentar a 

quantidade de jornais regionais em detrimento da qualidade. Porque, a partir do 

momento em que era possível expedir sem quaisquer custos, é claro que se podia 

fazer jornais a torto e a direito”. Isto permite que ainda haja “jornais regionais que são 

feitos por pessoas que simplesmente não sabem escrever” e que persista o que Paulo 

Ferreira chama de “bandalheira jornalística”. “O objectivo inicial do porte pago era 

bom, mas foi-se esgotando ao longo do tempo”, refere, dizendo que “o Estado nunca 

teve uma verdadeira política para o sector” e que “os subsídios funcionavam como 

uma espécie de ajudinha política aos amigos”.  

Paulo Ferreira entende que o Estado “deve ser apenas regulador”, pelo que é 

contra a atribuição de subsídios, “embora perceba que em determinadas 

circunstâncias, como aquelas da comunicação social regional e local”, tal “possa 

acontecer durante um determinado período de tempo”. Na sua opinião, “o que deve 

existir é uma bolsa de ajudas com objectivos muito concretos, mas com finitude, com 

limite. Os jornais devem saber que, ao cabo de um determinado período, esses 

subsídios terminam”. 

Reconhecendo ser uma medida “muito difícil” de implementar, Paulo Ferreira 

sustenta que “é possível introduzir alguns critérios qualitativos na definição ou na 

escolha dos apoios ou dos jornais a apoiar”. “O problema é o Estado incentivar todos 

de igual modo. Isso não é justo, nem sequer eficaz. Era necessário introduzir um 

critério para saber diferenciar os apoios em função do trabalho de cada um e da sua 

qualidade. Para dar apoios, basicamente a regra tem de ser esta: apoiar quem 

merece”, diz. 

O jornalista considera que o incentivo à leitura continua a ser “um incentivo à 

imprensa”: “Isso do incentivo à leitura é só bonito de se dizer. O verdadeiro nome 

desse apoio é porte pago. É para isso que ele existe: para ajudar as empresas a 

distribuírem os seus jornais. Claro que se ajudam as empresas a distribuírem os seus 

jornais pode incentivar-se a leitura, mas a leitura não se incentiva só porque nós 

oferecemos 40% da expedição postal; a leitura incentiva-se se houver qualidade no 

jornal”.  

Paulo Ferreira sustenta que “não é preciso acabar de supetão com os subsídios 

todos”, pois “alguns deles continuam a fazer sentido e continuarão a fazer”, sobretudo 
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os ligados às novas tecnologias, à colocação de jornalistas e lembra que há sistemas de 

apoio “mais inteligentes”: “Num país [europeu], o incentivo principal que era dado aos 

jornais regionais tinha a ver com o abatimento nos impostos: quanto maior fosse a 

facturação do jornal (a facturação significa no final que o jornal está bem ou mal) 

menor era o imposto que ele pagava. Os 15% de impostos que eles deixavam de pagar 

seriam reinvestidos no ano seguinte no jornal e assim sucessivamente, durante um 

tempo estabelecido. Isto é um subsídio inteligente, não tem nada a ver com porte 

pago. Tem a ver com a qualidade”. 

Em seu entender, “os jornais regionais (sobretudo os regionais, mas também os 

locais) são um cimento muito importante para as comunidades locais”, especialmente 

numa altura em que “a publicação de notícias locais e regionais escapa cada vez mais 

aos grandes media por causa da crise e dos custos que os jornais nacionais têm para 

manter os seus correspondentes”.  
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Paulo Jorge Sousa 

Vice-Presidente da União Portuguesa da Imprensa Regional (UNIR) e Director do 

Notícias de Gaia 

 

Data da entrevista (recepção das respostas): 28 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Por escrito (via e-mail) 

 

Motivo: A União Portuguesa da Imprensa Regional (UNIR) é uma das estruturas 

associativas do sector, pelo que se torna relevante a sua auscultação, apesar da 

diminuição da intervenção pública que se tem registado nos últimos tempos. Num 

período em que estava a decorrer a preparação das eleições para os órgãos sociais, em 

representação desta organização fala um dos vice-presidentes então em funções. 

 

Ideias principais: A União Portuguesa da Imprensa Regional (UNIR) considera que 

a actual política de incentivo à leitura está “desajustada às necessidades dos jornais” e 

que “os incentivos deveriam também ter em conta o investimento que cada empresa 

faz na melhoria e modernização da própria empresa, não tendo só por base o número 

de trabalhadores”. “Como em todos os sectores de actividade, o Estado deve ter um 

papel de regulador e de incentivar os que mais se esforçam e empenham”, afirma o 

Vice-Presidente Paulo Jorge Sousa. 

Este responsável defende que “os custos legais com cada trabalhador são muitas 

vezes desmotivadores face aos apoios que vêm do incentivo à leitura”. “Muitas 

empresas optam por ter menos trabalhadores e não ter incentivo, em virtude de o 

custo ser superior aos benefícios. Deveria ser contabilizado o apoio, implementação e 

investimento que cada empresa faz no seu título”, sublinha. 

Em alternativa, propõe o “apoio efectivo à contratação de funcionários, apoio na 

impressão de jornais (união de custos entre os vários títulos, nomeadamente na 

produção e impressão, uma vez que muitos já fazem este trabalho em empresas 

espanholas, que acabam igualmente por fazer a distribuição), apoio na implementação 

de novos produtos e um real incentivo à leitura, como exemplo o suporte de custos 

por parte do Estado no envio dos títulos pelas instituições e escolas de cada local”. 
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“Víamos ainda com bons olhos a possibilidade de se criar um observatório – e não um 

instituto repressivo – com representantes das associações do sector e do Estado, de 

forma a melhor dar-se passos no verdadeiro incentivo à leitura”, acrescenta. 

O Director do Notícias de Gaia diz que apenas mudou o nome com a passagem 

de porte pago para incentivo à leitura. “Com a diminuição do porto pago/incentivo à 

leitura, não tem havido nem expansão, nem possibilidade de investimento na melhoria 

da qualidade das publicações. O esforço que os associados têm feito tem sido de 

grande monta, que se preocupam agora em conseguir manter vivo o projecto, não 

estando preocupados com a sua expansão ou qualificação”, argumenta, sublinhando 

que a diminuição da percentagem de comparticipação do Estado na expedição postal 

se tem traduzido no “fim de inúmeros títulos a nível local e a redução do número 

exemplares expeditos”, e que o número de assinantes tem “diminuído”, 

“principalmente no estrangeiro, com o aumento abismal do custo nos CTT”. 

 Paulo Jorge Sousa afirma que o apoio deve continuar a existir, até porque “o 

custo dos incentivos é mínimo face ao benefício público que se colhe com a imprensa 

regional”. “Dados os custos para o estrangeiro, o apoio deveria ser maior. No limite, 

todos os jornais deveriam receber apoio. Caso não fosse possível, dar destaque aos 

que efectivamente apoiam a leitura e o desenvolvimento local. Que não se centram 

em meia dúzia de folhas repletas de artigos de opinião e necrologia”, defende.  

A UNIR vê “com preocupação” o actual panorama da imprensa regional, 

“atendendo aos inúmeros títulos que têm fechado, à impossibilidade de haver mais 

profissionalização no sector e pelo facto de o Estado ainda olhar para a imprensa 

regional como o parente pobre dos media, concretamente no que diz respeito à 

diminuição de apoios, de regulação e à fraca ou quase inexistente distribuição de 

publicidade institucional”. “A UNIR não é propriamente defensora da subsídio-

dependência. Todavia, há pormenores que carecem de regulação, e estes seriam, 

porventura, os melhores apoios que poderiam ser dados. Dou como exemplo as falhas 

na distribuição institucional obrigatória do Estado, bem como o inexistente critério de 

distribuição de publicidade concelhia, que origina muitas vezes a que não haja 

liberdade de expressão, e jornais mais ou menos afectos a este ou aquele 

representante político da população. Neste particular, em muitos concelhos, a 

regulação da distribuição equitativa da publicidade obrigatória das autarquias pelos 
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jornais locais conforme a periodicidade seria algo necessário. Tudo para que não 

aconteça o que vemos, que é haver filhos e enteados entre a imprensa regional”, 

declara Paulo Jorge Sousa. 

O Director do Notícias de Gaia diz que este sector “tem uma importância 

enorme”, devendo ser visto “como um meio de garantia da liberdade e da pluralidade 

democrática conquistada pelo 25 de Abril”, pois, “na maioria dos casos, é a imprensa 

regional que está do lado da população e não os grandes grupos económicos, que só 

aparecem a fazer reportagem em caso de calamidades, de visitas de entidades 

governamentais centrais ou a reboque das agências de comunicação”. Paulo Jorge 

Sousa acrescenta “a interacção com as comunidades, a maior parte das vezes mais 

interessada no que se passa na terra natal, do que propriamente nas incidências 

noticiosas do país”, embora advirta: “O elo de ligação com o estrangeiro foi cortado e 

são muitos os leitores, além fronteiras, que reclamam desta situação”. 
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Pedro Berhan 

Director do Gabinete para os Meios de Comunicação Social 

 

Data da entrevista: 1 de Fevereiro de 2011 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: O Gabinete para os Meios de Comunicação Social desempenha um papel 

central na atribuição do incentivo à leitura, na medida em que a sua missão, prevista 

no Decreto-lei n.º 165/2007, de 3 de Maio, consiste em apoiar “o Governo na 

concepção, execução e avaliação das políticas públicas para a comunicação social, 

procurando a qualificação do sector e dos novos serviços de comunicação social, tendo 

em vista a salvaguarda da liberdade de expressão e dos demais direitos fundamentais, 

bem como do pluralismo e da diversidade”. 

 

Ideias principais: Relativamente ao porte pago, o GMCS tem a função de gerir a 

atribuição desse incentivo. Têm, por isso, a responsabilidade de apreciação das 

candidaturas e de verificação de elegibilidade, bem como acompanhar todo o processo 

inerente a este apoio, até à verificação do cumprimentos da legalidade por parte das 

empresas. 

“Manifestei publicamente essa intenção de avaliar as políticas públicas que 

incumbem ao GMCS prosseguir e executar”, afirma Pedro Berhan relativamente ao 

estudo sobre o incentivo à leitura. Este é um incentivo que sofreu uma certa evolução 

ao longo dos anos, incidindo basicamente sobre a percentagem de comparticipação do 

Estado nos custos dos portes de correio. “Eu diria que, numa conjuntura destas, cada 

euro gasto do orçamento do Estado é um euro que deve ser gasto com cada vez mais 

zelo e mais cuidado e mais rigor”. A avaliação tem que ser realizada, contudo, com 

alguma parcimónia, isto é, não se deve estar constantemente a avaliar sem dar 

oportunidade dos modelos, que são finalmente estabelecidos, ensaiarem a sua 

viabilidade. Esta prática das avaliações não é comum na administração pública 
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nacional, porque a mudança significa sempre algum risco e, portanto, as pessoas têm 

uma certa tendência de conformarem-se com o que existe, deixando de arriscar pela 

inovação. 

A mais-valia destas avaliações é possibilitarem o conhecimento efectivo da 

realidade, ajudando, assim, a tomar melhores decisões. 

O que tem acontecido nos últimos anos, fruto da diminuição da comparticipação 

do Estado, é que o montante que anualmente é inscrito no GMCS para o incentivo à 

leitura tem sido excedentário. A conclusão, a que os serviços chegaram, na tentativa 

de justificação destes valores, é que há uma diminuição do número de beneficiários, 

tal como uma diminuição do número de expedições. Este período de crise económica e 

financeira do país também se repercute nos meios de comunicação social e na 

imprensa regional e local que beneficia do incentivo à leitura. Acrescenta, ainda que o 

Gabinete teve, em 2010 um orçamento de cerca de 10 milhões de euros. Os 5,5 

milhões para o incentivo à leitura representam mais de 50% deste orçamento.  

O aumento da fiscalização surge, fruto de uma recomendação do Tribunal de 

Contas. Dessa forma, alinharam a fiscalização em dois eixos: uma fiscalização interna e 

o lançamento de um concurso para empresas especializadas de auditoria. Destas 

auditorias, tem resultado o conhecimento de algumas irregularidades, nem todas da 

mesma dimensão e periodicidade. “A percepção que eu tenho é que, neste sector, não 

se cometem mais abusos dos que se cometem em geral, em todos os sectores onde o 

Estado tem este papel de incentivador”, diz.  

Neste caso do incentivo à leitura, Pedro Berhan não vê que a legislação seja 

particularmente complexa. Olhando para a lei, Pedro Berhan afirma que faz sentido 

pôr no mesmo diploma publicações de informação geral e outras especializadas, 

apesar de admitir que pudessem estar em modelos diferentes. Inicialmente, o porte 

pago e os outros incentivos estavam todos no mesmo diploma, e só mais tarde é que 

se autonomizou: “O ponto de vista jurídico, de que eu partilho, é que existe, assim, 

alguma conveniência de arrumação.”  

Pedro Berhan considera que o objectivo desta política é, na realidade, uma soma 

de objectivos: ser um incentivo à leitura, incentivar as assinaturas, contribuir para um 

factor de ligação com o país e com a língua, aliviar os orçamentos de empresas que 

têm, normalmente, uma estrutura débil, e, em muitos casos, representar um factor de 
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sobrevivência e viabilidade. Em seu entender, o porte pago ou o incentivo à leitura 

tem tido, indiscutivelmente, um papel fundamental no sector da imprensa local e 

regional, contribuindo para que as pessoas se sintam mais próximas do país, tendo 

contribuído, ainda, para a expansão da língua, para o aumento dos níveis de leitura e 

de literacia. Se este apoio não existisse, a realidade do país seria muito mais pobre. 

Pedro Berhan reconhece as dificuldades que uma parte da imprensa regional tem 

sentido em adaptar-se ao digital e dá conta dos esforços para dinamizar o Portal da 

Imprensa Regional. 
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Pedro Brinca 

Director do jornal Setúbal na Rede 

 

Data da entrevista: Última semana de Setembro de 2010 

 

Modalidade: Por telefone 

 

Motivo: Conhecer a perspectiva de um actor da imprensa regional cujo negócio 

se centra exclusivamente no online. 

 

Ideias principais: O Setúbal na Rede é um jornal online com 13 anos. Por ser 

online não recebe qualquer tipo de apoio do Estado. A opção por desenvolver o 

projecto em formato online prendeu-se com as vantagens que, na altura, o online 

poderia trazer, nomeadamente nos reduzidos custos de produção, distribuição e largo 

alcance (carácter sem fronteiras). Era um projecto decididamente voltado para o 

futuro. 

 Inicialmente, conseguiu contrariar a ideia com que o advertiram de que a 

Internet não seria um mercado rentável. Teve, na altura, que lidar com uma série de 

preconceitos (alguns deles ainda hoje se mantêm), relativos à fiabilidade do meio e aos 

desafios da inovação. Em meados de 1999/2000, com a explosão do online e a crise, no 

virar do milénio, começou a enfrentar dificuldades de liquidez no projecto. De 

momento, afirma ser “um projecto que não dá dinheiro, mas que numa fase inicial foi 

bem rentável, permitindo a edição de livros e a realização de seminários, encontros e 

tertúlias”. 

Em 2003, deixaram de ter liquidez e as pessoas foram abandonando o projecto. 

Contudo, conseguiram, apesar de estarem a braços com imensas dificuldades, “não 

beliscar a qualidade do produto”. Vão conseguindo cobrir algumas despesas, mas a 

empresa apresenta imensas dificuldades de tesouraria. 

Relativamente ao porte pago, assume uma posição muito crítica, considerando-o 

uma política cega, uma vez que há um conjunto de títulos que vivem artificialmente 

graças ao apoio. Argumenta que, se optarmos por uma política de financiamento 

público, o porte pago não devia ser o critério. Aceita que é uma forma de chegar mais 
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eficazmente à comunidade estrangeira, e que, provavelmente, até faz sentido a sua 

existência, mas tem que haver a intenção declarada do leitor. 

Expressa a ideia de que devia haver apoios para o online, contudo com critérios 

bem definidos e mais válidos do que no caso do porte pago. Para Pedro Brinca, não há 

distinção entre o seu Setúbal na Rede e qualquer outro jornal de semelhante 

qualidade, porque independentemente de uns serem impressos e o seu online, 

também o seu jornal presta serviço público, merecendo, por isso receber algum tipo 

de apoio.  

Acredita que, para o Estado, não seja fácil definir um critério pacífico. Há que 

fazer uma avaliação cuidada dos projectos, uma vez que a maioria dos jornais hoje não 

tem produção própria: limita-se a publicar comunicados de imprensa. 

Acabar com o porte pago seria justo, em certa medida, porque acabaria com o 

benefício de muitos projectos sem qualidade que, assim, exercem concorrência desleal 

com os que não recebem o apoio. 
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Pedro Jerónimo 

Jornalista de O Mensageiro (Leiria) e doutorando em Informação e Comunicação 

em Plataformas Digitais (Universidade do Porto e Universidade de Aveiro), membro 

do ObCiber – Observatório do Ciberjornalismo. 

 

Data da entrevista: 17 de Setembro de 2010 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Braga 

 

Motivo: Um jornalista da imprensa regional com investigação sobre este sector é 

uma voz importante para ajudar a fazer a avaliação do porte pago/incentivo à leitura. 

De resto, o percurso do seu estudo centra-se na relação da imprensa regional com as 

novas tecnologias, como por exemplo o caso dos meios locais digitais de Leiria 

(Jerónimo, 2009) ou do Twitter (Jerónimo & Duarte, 2010). Trata-se, por conseguinte, 

de um ponto de vista relevante para ajudar a perceber os desafios que se colocam a 

um apoio que historicamente surgiu para as tradicionais edições em papel. 

 

Ideias principais: O investigador Pedro Jerónimo considera que não se deve 

“meter” a imprensa local e regional toda “no mesmo saco”, defendendo que deve 

haver uma diferenciação das publicações pelo “âmbito que têm e pela estrutura que as 

envolve”. A partir daí, devem ser revistos os critérios de atribuição de apoios, para que 

sejam adequados à realidade das publicações.  

No âmbito local, o doutorando em Informação e Comunicação em Plataformas 

Digitais inclui “os títulos cujo âmbito geográfico é mais reduzido, nomeadamente os de 

freguesias e de pequenos municípios, e que normalmente têm uma periodicidade mais 

reduzida (mensários)”. Já os jornais regionais têm um âmbito geográfico de actuação 

mais alargado e “outras estruturas” a nível empresarial. “Estamos a falar da primeira 

liga e dos distritais”, afirma, usando a terminologia futebolística. 

A partir da realidade que conhece melhor, o distrito de Leiria, este membro do 

ObCiber aponta a questão do quadro de pessoal como uma área onde é possível notar 
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as diferenças entre a imprensa local e regional: “Normalmente esses títulos *de 

carácter local] são assegurados apenas por uma pessoa, que faz o trabalho – recolher e 

editar informação, angariar leitores, assinantes e anunciantes – por carolice ou em 

part time”.  

Pedro Jerónimo diz que um dos problemas relatados por quem tem mensários 

relativamente ao porte pago prende-se precisamente com “a exigência de terem que 

ter um jornalista com carteira profissional, de forma permanente e remunerada para 

poderem usufruir do apoio”. Para além disso, e uma vez que a limitação de recursos 

humanos exige que a mesma pessoa desempenhe várias tarefas, este jornalista d’O 

Mensageiro (Leiria) argumenta que “é importante” rever a legislação que estipula que 

um jornalista com carteira profissional poder angariar publicidade. 

 Em relação ao trabalho que é desenvolvido, em seu entender, “é em alguns 

jornais locais que se vê jornalismo puro e duro, de ir bater à porta de casa, de falar 

com as pessoas, de ir buscar as histórias, da taberna que tem quase cem anos. Os 

regionais já não vão buscar essas histórias interessantes que um título local vai, porque 

se as redacções estão a reduzir é perfeitamente natural que não possam chegar aí”.  

A partir destas diferenças, Pedro Jerónimo diz que “é preciso rever os critérios” 

de atribuição dos apoios, para serem adequados às especificidades de cada tipo de 

publicação: “Não vamos fazer as mesmas exigências a nível estrutural de jornalistas. 

Não quero com isto defender pasquins e pessoas sem formação, pois defendo que é 

importante ter formação, daí ter falado na questão dos jovens licenciados. Devia haver 

apoio para a contratação, até para diminuir o desemprego”. Em seu entender, “esta é 

uma alternativa muito interessante para os jovens que sonham e querem ser 

jornalistas. Apostar na sua terra, na sua aldeia, no seu município, se não existe lá um 

jornal. A imprensa local não é, como infelizmente alguns acham, menor. Há alguns 

bons exemplos”.  

Este investigador diz que “é preciso analisar caso a caso, não só no que toca às 

estruturas dos jornais locais e regionais, mas também ao meio em que estão inseridos 

e/ou a quem se destinam”. Na sua opinião, as universidades e politécnicos poderiam 

ajudar a ERC a analisar o que se passa a nível da imprensa local. 

Pedro Jerónimo considera que o apoio à expedição postal “é de alguma forma 

um incentivo à leitura, é não dar motivo para as empresas ou as pessoas cortarem a 
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assinatura porque isto implica uma despesa extra”, mas também é, ao mesmo tempo, 

“uma ajuda” para as empresas porque “é menos uma despesa que têm”. “Eu defendo 

que os jornais não sejam subsídio-dependentes, mas há situações diversas. Não vamos 

desincentivar as pessoas de ler. Não vamos dar motivos para elas desistirem. Uma 

pequena alteração pode ser suficiente para suspenderem a assinatura”, diz, admitindo 

que “o corte pode ser reflexo de não leitura. Se a pessoa lê e se interessa, só 

suspenderá se estiver muito mal das suas economias”. 

O doutorando constata que o corte na percentagem de comparticipação “foi 

muito penalizador para os emigrantes”, uma vez que obrigou os jornais a aumentarem 

o preço das assinaturas, defendendo, por isso, que para estes leitores “era importante 

haver um apoio mais significativo, como estava antes”, de forma a haver “o mesmo 

preço de assinatura para Portugal e para o estrangeiro”. 

Quanto ao fim do papel, Pedro Jerónimo diz não ser “profeta da desgraça”. “Os 

utilizadores que lêem a imprensa regional na internet – mesmo nacional – ainda não 

são numa percentagem que justifique o investimento no online. Não obstante, é 

importante que pensem nisso porque isto não é futuro, é já o presente. É bom que os 

títulos comecem a pensar nisso e se preparem para isso”.  
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Ricardo Castanho 

Responsável pelo Correio Editorial da Direcção de Marketing dos CTT  

 

Data da entrevista: 17 de Novembro de 2010 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: Apesar de já não estarem sozinhos no mercado, os CTT são uma das 

peças fundamentais para o envio das publicações periódicas para os assinantes. Os 

Correios são alvo de algumas críticas por parte da imprensa local e regional, 

designadamente quanto ao preço das tarifas e prazos de entrega das publicações, mas 

continuam a ter uma importância central para o sector. A empresa tem uma área de 

Correio Editorial destinada a lidar especificamente com este tipo de clientes, que 

também podem usar outros serviços, como a PostContacto. 

 

Ideias principais: Actualmente, existe maior rigor por parte de todos os agentes 

envolvidos na expedição postal de publicações periódicas que contam com apoio de 

verbas do erário público do que havia há uns anos, designadamente quando o porte 

era integralmente pago pelo Estado. Esta é a opinião do responsável pelo Correio 

Editorial da Direcção de Marketing dos CTT.   

Ricardo Castanho explica que, “até 1996, os jornais e as publicações periódicas 

gravitavam num grande universo que era o correio normal”, altura em que “a empresa 

entendeu criar uma área de gestão só para lidar com esta área do correio normal”. 

Para lidar com esta correspondência, os CTT têm um software específico de 

facturação, uma vez que é preciso dar origem a duas facturas de valores diferentes 

(para os editores e para o Gabinete para os Meios de Comunicação Social). 

Este responsável refere este “é o único sector onde os preços não são decididos 

unilateralmente”, mas “através de processo negocial”. Dessas negociações com a 

Associação Portuguesa de Imprensa e o GMCS têm saído acordos anuais ou plurianuais 

quanto aos tarifários para o envio de publicações, que Ricardo Castanho diz ser 60% 
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mais baixo do que o relativo ao envio de cartas de correio normal. Confrontado com a 

queixa recorrente na imprensa regional de que os preços praticados pelos Correios são 

muito elevados, este dirigente diz que, “historicamente, este sector habituou-se a 

viver sem pagar nada, com estruturas económico-financeiras muito débeis”, sendo 

esta uma reacção dos agentes ao serem “confrontados com o Estado a cortar nos 

subsídios”. 

 Para além disso, o acordo que vigora entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de 

Dezembro de 2012 introduz pela primeira vez o tarifário grama a grama. Até aqui 

funcionava o preço por escalões. Este dirigente diz que apenas se avançou para esta 

metodologia de pricing no correio editorial, algo que só existe em alguns países da 

Europa, mas ainda está longe de estar generalizado. “É mais justo facturar apenas o 

peso real do objecto”, afirma. 

Ricardo Castanho refere que “é mais difícil” do que no passado haver fraudes, 

assegurando que os números estão “muito mais próximos da verdade. 

Em seu entender, os editores “são mais rigorosos naquilo que dizem nas 

expedições”, uma vez que têm que pagar 60 por cento do custo de tudo o que 

enviarem, pois já não há a possibilidade de ofertas. Por outro lado, há mecanismos de 

controlo, sendo que os funcionários dos CTT que recebem as publicações “têm muita 

experiência em termos de volume” e detectariam anomalias que pudessem existir no 

número de exemplares expedidos. A própria empresa tem equipas especializadas em 

auditorias internas que regulamente fazem o controlo por amostragem, sem os 

editores saberem, ao qual se juntam as auditorias promovidas pelo GMCS. 

No sentido de tentar angariar novos assinantes ou renovar assinaturas antigas, o 

acordo tripartido CTT, GMCS, API prevê que as publicações, com e sem direito ao 

incentivo à leitura, podem enviar 20 % das expedições que fizeram no ano anterior, até 

um máximo de 40 mil envios por título por ano, pagando apenas 30% no serviço 

nacional e 25% no internacional. Para clientes com alguma dimensão, existe uma rede 

de gestores de cliente. Há publicações que recorrem, por exemplo, aos serviços da 

PostContacto – Correio Publicitário, Lda, uma empresa do Grupo CTT cujo principal 

objectivo é a gestão do negócio do correio não endereçado. 
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Rui Paulo Lopes 

Administrador-Executivo da Meioregional 

 

Datas das entrevistas: 1 de Março de 2011 (actualização de entrevista feita em 14 

de Outubro de 2009)  

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: A Meioregional assume-se como “uma central de venda de publicidade 

para jornais regionais, que se apresenta ao mercado como um interlocutor por 

excelência entre os anunciantes, as centrais de meios, as agências de publicidade e a 

imprensa regional”. A Meioregional foi  parceira da Marktest na realização do Bareme 

Imprensa Regional de 2010. 

 

Ideias principais: Traçando uma espécie de radiografia do sector, Rui Paulo Lopes 

começa por dizer que, nas zonas mais desenvolvidas, temos publicações mais próximas 

da profissionalização. Nas cidades médias, temos publicações de uma densidade 

média, como os semanários. E, por fim, nos distritos com menor população pode haver 

uma ou duas publicações de tipo mais elaborado, verificando-se, depois, uma certa 

abundância de pequenos projectos. Não se trata, no entanto, de uma realidade 

uniforme, encontrando-se nuances em alguns distritos.  

Com a actual conjuntura económica e a evolução do mercado, há dois tipos de 

avaliação a ser feita: por um lado, a imprensa regional não vive dos investimentos dos 

grandes anunciantes, mas daquilo que representa o tecido empresarial da sua área de 

influência, diversificando, por isso, as ofertas de serviços; no outro extremo, está a 

adequação, no limite, daquilo que são os custos do jornal, de modo a viabilizar a 

sobrevivência.   

Relativamente à gestão de recursos numa época de crise, Rui Paulo Lopes 

acredita que poderá haver ajustamentos nos quadros das empresas, começando a 

haver, cada vez mais, o regime da avença e do colaborador, em detrimento dos 
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quadros efectivos. Um jornal de menor dimensão terá menos páginas, menos 

colaboradores, funcionando com o limite mínimo de jornalistas, o que poderá, 

obviamente influenciar a qualidade do produto final. A relação entre os assinantes e a 

imprensa regional é de muita proximidade e sentimentalismo, de modo que, mesmo 

que o público sinta que há menos qualidade, não deixa de assinar. 

O ponto de partida na análise da necessidade de incentivos do Estado, por parte 

deste sector, é que, precisamente, o facto de que este sector sempre viveu com os 

apoios estatais. “Fazendo o paradigma do sector, claramente temos que separar a 

componente política, que sempre esteve por trás desse incentivo, e ninguém se quer 

demitir do preâmbulo que deu origem ao incentivo, mas temos que passar desse 

enquadramento para o enquadramento da partilha e co-responsabilização”, diz. 

O que aconteceu com a diminuição dos envios foi uma racionalização e o que 

gera a actual instabilidade é a co-responsabilização dos editores, o que os ajudou a ser 

mais rigorosos e a pensar melhor o seu negócio. “Num novo paradigma, este incentivo 

deve continuar, uma vez que a sua retirada pode ser tomada como uma 

desresponsabilização do Governo sobre aquilo que é o papel deste tipo de imprensa, e 

penso que o que deve amadurecer é o aparecimento da fiscalização, de modo a actuar 

conforme o que está previsto”, afirma Rui Paulo Lopes. 

O Administrador-Executivo da Meioregional vê como imprescindível tudo o que 

possa ser apoiado do ponto de vista tecnológico. Para ele, é preferível, com orçamento 

dos incentivos, fazer programas de formação e certificação, descentralizados e 

estruturados para vários níveis. Perspectiva, portanto, um sector mais 

profissionalizado, uma vez que o sector, em si, já encerra um sinal disso mesmo.  

Os menos profissionais teriam, assim, uma oportunidade. O desafio tem que ser 

lançado, nomeadamente, pelas associações representativas do sector. Na sua opinião, 

o jornal é também um modelo de negócio, com a necessidade de alinhar a sua acção 

com as adequações do mercado, o que comporta uma série de janelas de 

oportunidade. Não se pode fazer um modelo geral para ser aplicado a determinada 

publicação, uma vez que o consenso é impossível. 

Rui Paulo Lopes avança como adequada a manutenção dos 40% de 

comparticipação, uma vez que se trata, possivelmente, de um sinal de aviso para o fim 

do apoio. Chegará um tempo em que o Estado acabará com o apoio, contudo, este 
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terá que ser devidamente avisado, para que os editores possam programar a sua 

acção.  

O grande problema dos cortes no incentivo para o estrangeiro é que ninguém 

conhecia os custos reais, apanhando os editores desprevenidos. As assinaturas não 

estavam preparadas para a situação, uma vez que não tinham diferencial valorativo de 

distribuição no território nacional e estrangeiro. 

As consequências de um corte definitivo seriam, segundo Rui Paulo Lopes, uma 

circulação mais reduzida e inúmeras queixas dos editores. Porém, os editores iam 

“fazer contas à vida e seguir o seu caminho”. O porte pago teve uma missão política, 

mas, a partir daqui, tem que ser marcado como um ponto de viragem para a multi-

plataforma e para a exploração digital. 

Confrontado com a mudança da designação para incentivo à leitura, Rui Paulo 

Lopes é peremptório a afirmar que só existe uma coisa: porte pago. “Os novos 

suportes nem tanto, mas os mais antigos só conheceram o contexto deste apoio e, 

enquanto existir, vai ser porte pago. Só mudou o nome por causa do cabimento legal 

do incentivo, porque isto é um apoio à expedição”, diz. 

Relativamente à regulamentação da tiragem, na sua opinião seria, por exemplo, 

mais fácil se a ERC dissesse que os jornais seriam obrigados a ser auditados, prevendo 

esse custo na quota. Se os jornais querem ter benefícios e incentivos, têm que ser 

auditados, uma vez que os critérios de sucesso e rentabilidade assentam em 

audiências e em tiragem. 

O enquadramento da lei prevê que o pagamento das assinaturas se faça a 

pronto, num determinado período de tempo. É assim que a lei estabelece e toda a 

gente se adaptou a essa situação. “Isso deverá defender, enquanto instrumento 

comercial, o próprio jornal”, afirma, dizendo que o que os editores têm que perceber é 

que, com mais circulação paga, têm mais viabilidade. 

Rui Paulo Lopes mostra-se contra o preço mínimo de assinaturas, dizendo que 

“isso não faz sentido nenhum. É o Estado a meter-se na competência do jornal”. Os 

mercados são diferentes e são os editores quem tem que ficar na esfera de cada 

mercado. ”Um euro em Chaves não é igual a um euro em Lisboa.” Percebendo estas 

diferenças, a lei não deve impor limites à actividade económica dos editores.  
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O mercado está preparado para tudo, o grande problema é estar a encolher. 

Fazem falta novos fóruns de discussão.  
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Sofia Santos 

Autora do livro ‘Imprensa Regional – Temas, Problemas e Estratégias da 

Informação Local’ 

 

Data da entrevista (recepção): 22 de Outubro de 2010 

 

Modalidade: Por escrito (via e-mail) 

 

Motivo: Intitulada Imprensa Regional – Temas, problemas e estratégias da 

informação local, a dissertação de mestrado que Sofia Santos defendeu na 

Universidade Católica Portuguesa pretendeu “apontar os modelos e as estratégias 

actuais e as medidas a adoptar pela imprensa regional na era da revolução digital e da 

globalização, rumo a um panorama mais rentável e produtivo”. O trabalho centrou-se 

na realidade no distrito de Lisboa e foi publicado em livro (Santos, 2007). Esta 

investigação coloca a autora, que tem uma parte do seu percurso profissional ligado à 

imprensa escrita regional de Oeiras, em posição de avaliar o porte pago/incentivo à 

leitura. 

 

Ideias principais: “Qualidade” é a questão que a autora do livro Imprensa 

Regional – Temas, Problemas e Estratégias da Informação Local considera essencial 

para seleccionar as publicações que devem ser apoiadas pelo erário público. Sofia 

Santos argumenta que “a relevância da imprensa regional não só justifica como obriga 

o Estado a olhar por ela, e não olhar para ela como tem feito nos últimos anos”. “A 

imprensa regional tem um espaço que devemos respeitar, mas nesse espaço há e deve 

haver sempre lugar para a intervenção do Estado, que se deve interessar cada vez mais 

pelos projectos que são verdadeiramente importantes para a sociedade, mas que 

necessitam de algum apoio”, afirma. 

Em seu entender, o porte pago/incentivo à leitura deve continuar a existir, mas 

só deve ser atribuído a “jornais com qualidade e que sejam efectivamente órgãos de 

imprensa regional”. “Deve haver apoios específicos, generosos, bem definidos e 

fundamentados para todos os órgãos da imprensa regional dignos desse nome. Mas 
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defendo que a imprensa regional, principalmente aquela que vive nos grandes centros 

urbanos, deve conseguir subsistir, de igual modo, sem subsídios do Estado”, salienta. 

Sofia Santos considera que os requisitos que existem para acesso a este incentivo 

“deviam ser substituídos por um denominador comum: a qualidade. Mais do que a 

números, o Estado deve dar atenção às ‘letras’, à qualidade da publicação. Deve ver e 

ler todos os órgãos candidatos e, no caso de os subsidiar, manter sob estreita vigilância 

a manutenção da qualidade da informação”. “Antes de se dar o aval (ou não) a um 

porte pago, por que não ler e ver as últimas 10 edições do jornal? Que sentido faz dar 

um apoio a 100% a um jornal regional que contém erros ortográficos? Que sentido faz 

não apoiar uma publicação que não respeita todos os requisitos mas que tem uma 

qualidade irrefutável?”, questiona. 

A autora defende que “a percentagem de comparticipação deve variar consoante 

as necessidades específicas dos jornais e os locais onde estão inseridos” e que “os 

assinantes no estrangeiro devem beneficiar de uma percentagem de comparticipação 

maior”. “Metade dos jornais do distrito de Lisboa que estudei há cerca de seis anos 

viviam sem porte pago (apenas 19% dos directores de jornais incluídos no estudo 

assumiram que o seu jornal não sobreviveria sem porte pago). No entanto, ressalvo 

que a realidade do distrito de Lisboa – onde a redução do porte pago parece não 

assustar ninguém – não é a mesma que a do resto do país, onde a imprensa regional 

tem outra importância e outro número de leitores e onde a fusão e concentração de 

órgãos nem sempre é uma opção. Contudo, o porte pago era inquestionável para o 

envio de jornais para emigrantes e para locais longe do concelho onde são impressos, 

e a sua continuidade não era posta em causa”, explica. 

A investigadora entende que “o porte pago apenas tem contribuído para a 

manutenção da imprensa regional”, pois “a sua expansão tem-se feito, ao invés, 

através de movimentos de fusão e concentração dos media nas zonas de maior 

aglomerado urbano”. Na sua opinião, este apoio “não tem contribuído para a 

qualidade das publicações. Isto porque a qualidade destas publicações existe a priori e 

porque o dinheiro que o Estado investe nelas (seja a que nível for) não é dinheiro que a 

direcção do jornal “meta ao bolso” ou utilize para investir neste ou naquele requisito. 

Por outras palavras, o incentivo do Estado ajuda na manutenção e divulgação do jornal 

e em grande parte dos casos, não havendo incentivo, não havia jornal regional”. A 
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autora sustenta que este apoio incentiva, de facto, à leitura, pois “é do senso comum 

que a esmagadora maioria das pessoas não compram jornais (regionais ou nacionais) e 

se tiverem contacto com eles de modo gratuito,  pelo menos dão uma vista de olhos 

pelos títulos”. 

Sofia Santos defende que, para não dependerem de subsídios estatais, os jornais 

regionais devem “conhecer cada vez melhor a sociedade em que se inserem”, 

“aproveitar e manejar convenientemente as novas tecnologias da informação” e 

“construir uma empresa estável, um negócio”. Na sua opinião, a imprensa regional 

“tem um papel insubstituível”, porque nos “dá a conhecer o local onde vivemos para 

que possamos compreendê-lo e situá-lo no seio desta “aldeia global” onde vivemos”. 

“Falamos de um sector que luta com grandes dificuldades, essencialmente financeiras, 

mas que no seu conjunto forma um leque significativo de publicações que apostam na 

modernidade e no profissionalismo no que toca à divulgação da informação regional 

ou local”, afirma, admitindo que a “imprensa regional portuguesa tem vindo a perder o 

seu verdadeiro espaço, especialmente nas grandes zonas urbanas”.  
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Teresa Calçada 

Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares 

 

Datas das entrevistas: 17 de Novembro de 2010 (actualização de entrevista feita em 

9 de Setembro de 2009) 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: As bibliotecas escolares apresentam-se como estruturas fundamentais 

para a promoção da leitura nos estabelecimentos de ensino, incluindo a criação do 

hábito de ler publicações periódicas. Nesse sentido, quando o que está em causa é a 

avaliação de uma política que se afirma de incentivo à leitura, é incontornável falar 

com a Coordenadora desta rede que começou a ser constituída há 14 anos e que já 

integrou 2.080 escolas, segundo dados da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

 

Ideias principais: A Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

considera que “a leitura dos periódicos é uma passerelle para outras leituras”, por isso 

os estabelecimentos de ensino são incentivados a disponibilizarem assinaturas em 

papel e/ou online deste tipo de publicações. Teresa Calçada refere que os alunos 

podem não ir à biblioteca para pegar num livro, mas são capazes de folhear uma 

revista relacionada como os seus hóbis ou interesses particulares. Depois, uma 

publicação puxa outra ou jovens são interpelados pelo professor-bibliotecário, que os 

desperta para outras leituras. 

Esta responsável diz que as escolas têm autonomia para a constituição do seu 

fundo documental, mas admite que, tendo em conta a maneira como os orçamentos 

dos estabelecimentos de ensino funcionam, “o preço é um problema para os jornais, 

para as revistas e para tudo aquilo que implique uma obrigação tomada para o ano 

inteiro ou para mais de um ano”. “Os jornais também não percebem que se fizerem 

condições muito especiais às escolas podiam ter aí um público, seja para os jornais 

impressos, seja para os jornais online. Muitos jornais estão em linha e a escola podia 
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ser um instrumento de divulgação e de criação de hábito de ler a imprensa naquilo que 

eu própria creio ser o futuro da leitura dos jornais, que passa muito por uma leitura 

online”, acrescenta. 

Na sequência da experiência de trabalho com publicações periódicas, 

nomeadamente o Global Notícias e a Visão Júnior, a Rede de Bibliotecas está receptiva 

a iniciativas com outros jornais e revistas, incluindo imprensa local e regional. 

“Pessoalmente, veria com muito bons olhos algum protocolo que pudesse ter uma 

secção das bibliotecas escolares e do PNL no âmbito dos jornais regionais, dos jornais 

locais, uma espécie de suplemento, uma página ou algo desse tipo que fosse igual ou 

proto-igual para todos. Nós estamos abertos a isso. Nós incentivamos sempre que as 

escolas tenham jornais locais e normalmente as escolas assinam os jornais locais. Esta 

podia ser uma maneira de colaborarmos”, afirma. 

Questionada sobre os incentivos do Estado à imprensa, Teresa Calçada defende 

que “as formas de apoio têm que ser discutidas caso a caso”. “Se me pergunta se 

devem ser liminarmente afastados contributos ou formas de cooperação que 

envolvam algumas questões financeiras com os jornais, eu digo que não. Se isso é dizer 

que o Estado deve fazer as assinaturas dos jornais de uma maneira que no fundo 

sustenta os jornais, eu digo que não”, afirma. Em seu entender, deve haver “critérios, 

cuidados e contrapartidas”, uma vez que os apoios não podem ser “uma maneira de 

simplesmente sustentar um jornal”.  

Teresa Calçada desvaloriza o facto de pessoas que trabalham na área da 

promoção da leitura desconhecerem este apoio: “As pessoas não lidam com isso, a não 

ser os jornais que querem o apoio para ter o porte pago, chamando-lhe outro nome. 

Essa benesse directa e indirectamente beneficia de sobremaneira os jornais locais, pois 

é uma maneira de manterem as assinaturas, já que se não for assim não conseguem 

fazer face ao envio dos jornais. É uma coisa muito construída e uma pessoa numa 

aldeia que recebe um jornal não está a ver se há ou não porte pago, ela quer é o 

jornal. Se lhe disserem que o jornal subiu porque deixou de haver incentivo à leitura aí 

talvez ela perceba. Isso é pensado do lado dos incentivos, que não é a posição do 

utilizador”. 

Em seu entender, “como o incentivo à leitura justifica de algum modo o apoio do 

Estado à imprensa local, faz sentido que a imprensa local tenha secções que sejam do 
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interesse do público, que contribua um pouco para a melhoria da forma como as 

pessoas pensam as coisas, nas quais se inclui objectiva e decididamente a leitura”. 

Para esta responsável, “os jornais locais deviam esforçar-se por vender no 

supermercado local, no pequeno mercado. Às vezes, também não fazem isso se calhar 

encostados ao incentivo à leitura. Vai-se a muito pequenos lugares onde nem sequer 

na loja ou café se vende o jornal”. Teresa Calçada considera que, de um modo geral, o 

jornal local “é um instrumento agregador local”: “Quem convive em algumas aldeias 

verifica que esses jornais estão sempre nas mesas do café e, nesse sentido, eles são 

um incentivo à leitura. Eles auto-constituem-se assim”.  
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Teresa Ribeiro 

Ex-Directora do Instituto da Comunicação Social 

 

Data da entrevista: Dezembro de 2010 

 

Modalidade: Presencial 

 

Local: Lisboa 

 

Motivo: Teresa Ribeiro esteve durante vários anos à frente do Instituto da 

Comunicação Social, estrutura que antecedeu o Gabinete para o Meios de 

Comunicação Social, tendo por isso um conhecimento aprofundado sobre o porte  

pago/incentivo à leitura. 

 

Ideias principais: Confrontada com a actual situação do porte pago, Teresa 

Ribeiro assume ter uma visão não assistencialista do sector da imprensa regional em 

Portugal, uma vez que os subsídios não tiveram um papel relevante e estruturante, no 

apoio à evolução da comunicação social. Permitiram, em seu entender, a introdução 

no mercado e a manutenção de projectos sem viabilidade efectiva, distorcendo a 

concorrência e sobrepovoando o tecido regional. 

A imprensa regional tem um potencial fantástico, contudo, em actual e contínuo 

subaproveitamento. A manutenção da actual situação não permitirá que o sector seja 

capaz de romper a atomização que se criou ao longo dos anos. 

A redução do porte pago para 40% é vista como um desafio de maior esforço 

para as empresas, introduzindo um raciocínio diferente e mais orientado para os 

leitores. Esta redução é “positiva e feliz em dois aspectos”: por um lado, mitiga alguns 

efeitos perversos do subsídio e, por outro lado, torna a fiscalização mais fácil e menos 

onerosa. “É impensável que o Estado gaste mais recursos a fiscalizar do que a apoiar as 

empresas”, afirma. 

Trata-se de uma forma de esvaziar pressões entre Estado e empresas, através de 

uma partilha de responsabilidades; facilitando, também, decantação natural do sector, 

atendendo às forças que as empresas têm para travar a luta entre a procura e o valor 
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que têm no mercado. Na realidade, este subsídio tem sido propício à inibição do 

aparecimento de alternativas para o sector: o apoio do Estado permite a manutenção 

da situação. Alternativas ao nível da distribuição seriam, por exemplo, fundamentais 

para potenciar a oferta.  

Acabar com o apoio tornaria o Governo demasiado impopular, tendo em conta 

que assistimos a uma conformação da imprensa regional. Na perspectiva da antiga 

Directora do ICS, confundiu-se a necessidade de defender pluralismo e emergência de 

vozes locais com uma imprensa que é conservadora e está hipotecada.  

Deve ressalvar-se, porém, o aparecimento de projectos profissionais e de muita 

qualidade, mas com imensas dificuldades, porque também há uma profunda distorção 

na questão do investimento publicitário. Todavia, “enquanto não houver uma oferta 

consolidada no mercado do sector, não haverá receitas publicitárias, porque os 

anunciantes e as agências não vão procurar âncoras a nível local.”  

Olhando para a lei sobre a publicidade institucional e o seu encaminhamento, 

pela qual também é responsável, observa que se bateu por uma lei que não fosse 

assistencialista. É uma lei de obrigatoriedade cheia de alçapões, mas justifica que o 

encaminhamento tem que ser parcimonioso com o dinheiro dos contribuintes e atento 

a critérios qualitativos e de eficácia.  

Há uma imensa tarefa por fazer das associações do sector, que deviam potenciar 

a capacidade de agregação. O essencial seria demonstrar que vale a pena investir, com 

custos marginais, comparativamente à imprensa nacional, atingindo resultados 

efectivos.  

Teresa Ribeiro vê esta situação desembocar na questão do Portal da Imprensa 

Regional, em cuja criação esteve envolvida. O Portal permitiria que a imprensa regional 

se agregasse, através de um interface propício para um posterior investimento 

publicitário. Porém, faltou entusiasmo de ambas a parte para a concretização: a 

imprensa regional acomodou-se confortavelmente nos apoios automáticos.  

Os subsídios são, em boa medida, inúteis, tornando-se em dinheiro perdido. Há a 

necessidade de um maior pragmatismo no incentivo. “Não vale a pena o Estado 

continuar a mobilizar cegamente recursos.” 

Do ponto de vista conceptual e filosófico, afirma que foi importante que se 

desviasse o centro do interesse, das empresas, para os leitores. A designação de 
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“incentivo à leitura” é um conceito interessante, mas, por enquanto, é inexistente; 

nada mudou, na prática. No que toca à relação de coerência que tem com a legislação, 

Teresa Ribeiro assume uma posição esperançosa, uma vez que percebe que há 

ingredientes na lei e que se deve trabalhar, a partir daí, para atingir objectivos. O 

essencial é conciliar as preocupações e objectivos de pluralismo e dos direitos 

fundamentais com um segmento competitivo e a actividade do mercado 

Confrontada com as possíveis instabilidades políticas, Teresa Ribeiro defende 

que não são tanto os ciclos políticos que influenciam as políticas estatais de incentivo, 

mas determinantes pouco controladas e a erosão dos montantes financeiros 

disponíveis.  

Para Teresa Ribeiro há duas alternativas: ou se acaba com o incentivo ou se faz 

uma intervenção mais estruturada, contemplando o equilíbrio.  

A subsidiação parte do pressuposto que a imprensa regional se prende com o 

serviço público e com o pluralismo. A imprensa regional tem que obedecer a uma 

lógica de mercado para ser lida: o desafio é saber conjugar as condicionantes da 

população. Trata-se de um jornalismo de proximidade que deve ser apoiado de várias 

formas, na medida em que é uma forma de mobilizar cidadãos para a participação 

cívica.  
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Tony Neves 

Sócio-fundador e dirigente da Missão Press; Director do jornal Acção 

Missionária 

 

Data da entrevista (recepção das respostas): 14 de Dezembro de 2010 

 

Modalidade: Por escrito (via e-mail) 

 

Motivo: A 16 de Setembro de 1996, 13 publicações constituíram a Missão Press – 

Associação de Imprensa Missionária Portuguesa. Apesar da diminuição das tiragens 

que se tem vindo a verificar, este grupo de órgãos de comunicação social representa 

um volume considerável no seio da imprensa portuguesa. No quadro da audição de 

associações do sector e tendo em conta as suas especificidades, a Missão Press foi 

incluída na lista das estruturas representativas dos editores a contactar no âmbito 

deste estudo. 

 

Quando a Missão Press – Associação de Imprensa Missionária Portuguesa foi 

criada, em 16 de Setembro de 1996, as 13 publicações que a compunham tinham uma 

tiragem de cerca de 250 mil exemplares mensais. Agora, depois da extinção da revista 

Encontro e da entrada da Folha dos Valentes, a tiragem deve andar pelos 150 mil 

exemplares. Estes cálculos são feitos pelo sócio-fundador da Missão Press e vice-

presidente da primeira equipa directiva da associação, Tony Neves. “Hoje as tiragens 

diminuíram bastante, com a perda de assinantes e com o aumento dos custos, devido 

à redução drástica do apoio do porte pago”, afirma o director do jornal Acção 

Missionária, associado da Missão Press, que salienta que o fim da revista Encontro se 

“deveu ao fim do porte pago”. “Para alguns títulos, [a diminuição da percentagem de 

comparticipação do Estado na expedição postal] significou a morte. Para outros, a 

redução das assinaturas”, assegura, prevendo que se o apoio acabasse “iriam fechar 

mais jornais e revistas”. 

Este licenciado em Comunicação Social destaca que a imprensa missionária é um 

elemento relevante para o estímulo da leitura: “Em comunidades do interior e no 

mundo da emigração” – “um número significativo” dos assinantes destes títulos 
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residem no estrangeiro –, as publicações missionárias “são dos raros meios de 

informação e formação que chegam às pessoas e são lidos”. “O corte substancial do 

apoio aos gastos de correio tem feito diminuir muito o número de exemplares 

enviados para fora do país. E é uma perda irreparável, pois sabemos que, em muitas 

famílias emigrantes, os nossos jornais e revistas são a única publicação em português 

que as pessoas recebem e lêem”, afirma. 

Tony Neves classifica como “decisão desastrosa” a impossibilidade de enviar 

gratuitamente as publicações para bibliotecas, escolas e outras instituições. “Muita 

gente beneficiava do efeito multiplicador de leitores que constituía a sua colocação em 

espaços de acesso plural. Nunca percebemos porque é que não nos permitiram 

continuar a enviar gratuitamente jornais e revistas para estes espaços referidos, bem 

como para prisões e alguns centros sociais”, diz. 

Este representante da Missão Press defende que “não há verdadeiramente um 

incentivo de apoio à leitura, o que vai ter, a médio prazo, consequências desastrosas 

no plano cultural”. Sobre a passagem da designação de porte pago para incentivo à 

leitura, este responsável considera “há que ligar as duas coisas”: “Nós podemos 

produzir excelentes publicações, mas se não temos dinheiro para as fazer chegar às 

pessoas elas nunca as lerão. Por isso, quer o porte pago quer outros apoios 

constituem, mais directa ou mais indirectamente, um apoio à leitura em Português. 

Questionado sobre se tem havido coerência entre as políticas para este sector 

seguidas pelos diferentes Governos, Tony Neves responde: “Cada Governo tem a sua 

política e as mudanças sucessivas de políticas não têm ajudado. Acho que não há 

muito por onde fugir: todos os que chegam querem mostrar serviço e criatividade. 

Então, inventam”. 

Em seu entender, “pela lógica do incentivo à leitura aliado à difusão da língua 

portuguesa, a comparticipação para o estrangeiro devia ser maior. Todas as 

publicações que reunissem as condições acima deveriam ser apoiadas. Em tempo de 

crise, 60% seria um bom apoio”. Tony Neves ressalva que os actuais requisitos de 

acesso ao incentivo à leitura “são desadequados para todas as publicações”, embora a 

imprensa missionária “cumpra” as regras relativas ao número de funcionários tiragens, 

limite de espaço destinado a publicidade e assinaturas pagas, “mesmo aquela que não 

beneficia de qualquer apoio”.  
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“O porte pago permitiu reduzir custos de produção às publicações missionárias e 

permitiu mais investimento na formação dos profissionais que as produzem. Neste 

sentido, as publicações puderam ganhar qualidade, o que facilmente se percebe, 

bastando comparar números de há 15 anos e de agora. Acho que as pessoas que 

recebem as nossas publicações lêem mais e lêem melhor”, afirma. 

Em relação à distribuição da publicidade institucional, considera que o que se 

passa “é um escândalo”. “Não chega nada às nossas publicações. Eu nunca consegui 

um único anúncio institucional e todos se queixam do mesmo. A lei não é cumprida”, 

sustenta. 
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Anexo 4. Estudos de Caso 
 

Açoriano Oriental 

 

É o diário mais antigo do país e um dos mais antigos da Europa. Tem um 

património e uma dimensão assinaláveis, sobretudo tendo em conta que centra a sua 

actividade nos Açores. É também um jornal, caso raro, que recebe 100% de porte pago 

– uma vez que o Governo Regional compensa o apoio estatal – e, apesar disso, tem 

vindo a explorar negócios alternativos para não depender dos subsídios.  

 

“O porte pago é imprescindível” 

O Administrador da Açormédia, Lourenço Melo, começou por apontar que o 

porte pago comporta um problema maior: o oportunismo na aplicação da lei. A falta 

de rigor na aplicação actual viabilizava a vida de jornais que eram entregues 

gratuitamente. Admite, contudo que, hoje em dia, ao contrário de anos passados, “a 

fiscalização acontece.” 

A concepção de porte pago que está a ser actualmente utilizada é, no entanto, 

altamente penalizadora em muitas situações, roçando a injustiça circunstancial. Além 

do corte significativo nos montantes orçamentais, os critérios das condições são 

exagerados. A estrutura de pagamento das assinaturas é uma coisa que nada tem a ver 

com a realidade. As políticas reflectem, na visão de Lourenço Melo, o centralismo do 

pensamento da realidade em Lisboa. O pagamento anual da assinatura exigido, por 

exemplo, traz muitos problemas para um jornal diário, onde a assinatura fica já nos 

240 euros.  

O problema das tiragens é, ainda, uma das questões mais difíceis. A manutenção 

da tiragem nos 5.000 exemplares é complicada, chegando a ser aflitiva para a 

administração. Tendo em conta o esforço que é feito pelas direcções dos jornais 

regionais, o apoio do porte pago é imprescindível. No caso do Açoriano Oriental, o 

Governo da República comparticipa com os 40% legislados, cabendo os 60% restantes 

a um apoio de compensação do Governo Regional. Não obstante esta ajuda, Lourenço 

Melo reforça que, quando o apoio terminar, a situação será muito complicada. 
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A política de incentivo é absolutamente fundamental para a imprensa regional, 

apesar de entender que os cortes são necessários, tendo em conta a actual situação do 

país. Observa que, de facto, é uma grande sorte ter o apoio dos complementos locais. 

Quando o porte pago sofreu os primeiros cortes acentuados, o Açoriano Oriental 

sentiu fortemente a descida dos apoios, uma vez que o Governo Regional não 

complementava totalmente o porte pago para dentro da ilha, actuando só para outras 

ilhas, continente e estrangeiro. Quando se deu o corte do porte pago para o 

estrangeiro, tiveram que acabar com as assinaturas, tentando suprimir, desde então, 

as necessidades do mercado de emigração através da plataforma digital. 

Na sua perspectiva, o Governo teve que fazer alguma profilaxia relativamente 

aos abusos que existiam. Contudo, existem, ainda, critérios e exigências da lei que não 

têm aplicação real omnipresente. Defende, por isso, uma maior e profunda 

fiscalização, da qual não tem o menor receio. 

Confrontado com a nova designação da política, Lourenço Melo classifica-a de 

“patetice”, fruto da situação de desocupação dos que estão nos gabinetes e que as 

inventam para passar o tempo. O porte pago é importante para o número de leitores e 

para a economia das empresas. Para manter bons níveis de leitura é preciso apostar 

em qualidade para os conteúdos, apesar de encontrar alguma dificuldade em 

estabelecer uma relação directa entre o porte pago e a qualidade dos jornais. 

“Há uma enorme necessidade de fazer fiscalização com rigor, porque a maior 

parte das empresas contempladas não são empresas: são um canto na secretária dos 

indivíduos”. Devia haver, na opinião do Administrador, uma fiscalização do ponto de 

vista do produto e atribuir o porte pago em virtude da qualidade jornalística, sendo 

que esta não se pode fixar em querelas de campanário ou paroquiais. Há uma dúzia de 

jornais, no continente, com postura profissional. Para os outros, não sentencia o 

encerramento, mas não defende que sejam mantidos com o erário público. Os jornais 

mais pequenos não fazem serviço público, sendo o porte pago a sua razão de ser. 

Para Lourenço Melo, que trabalha a tempo inteiro no jornal há 20 anos, a 

situação não vai melhorar, prevendo a tendência para o desaparecimento do porte 

pago. 
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ProMedia e o apoio regional 

No que refere à legislação local (que regulamenta a comparticipação do Governo 

Regional na expedição postal dos jornais), Lourenço Melo é peremptório a afirmar a 

transparência e liberdade de pressões do que está estipulado. As regras para a 

imprensa, nos Açores, têm cerca de 30 anos e Lourenço Melo esteve envolvido na sua 

criação, enquanto, então, membro do Governo Regional dos Açores. A liberdade e 

isenção na imprensa açoriana ficam, assim, salvaguardadas, uma vez que os apoios não 

são pontuais. O decreto regional que os contempla vigora por legislatura, através de 

um programa governamental regional de apoio aos media: ProMedia. Este projecto 

inclui a percentagem em falta do porte pago e o transporte por carga aérea para 

outras ilhas. Os jornais têm que pagar à cabeça directamente à companhia aérea, 

neste caso a Sata, e depois, trimestralmente, o Governo Regional reembolsa a 

totalidade dos custos. 

Ao nível de programas de reconversão tecnológica do Estado, há anos que 

deixaram de pedir o apoio, uma vez que era muito pouco prático. Lourenço Melo é 

apologista da fiscalização, mas condena que se compliquem as coisas. Ao nível do 

governo regional, observa que podem sempre apresentar projectos de candidatura na 

área, que, através do ProMedia, contam com o apoio de 40% a fundo perdido. Nos 

Açores, quando as empresas concorrem, já sabem que vão ter apoio.  

Numa perspectiva a longo prazo, Lourenço Melo não toma o apoio do Governo 

Regional como certo, uma vez que ele pode ou não ser renovado, de quatro em quatro 

anos, não havendo, por isso, a garantia de continuidade em 2012. Em virtude desta 

situação, estão a tratar de angariar alternativas de criação de receitas, sustentando a 

sua independência.  

 

Um projecto de tradição e modernização 

Há cerca de 15 anos, inserido no grupo económico Controlinveste, o diário vive 

independentemente, mas beneficia das vantagens das sinergias do grupo. As notícias 

nacionais são compradas à Lusa, mas utilizam, pontualmente, notícias do JN e do DN. 

Através do grupo, tiram partido, por exemplo, na compra do papel e em serviços de 

telecomunicações (preços mais atractivos), ao nível do conhecimento tecnológico e da 

informação, em questões legais e ao nível do controlo técnico. Gozam, no entanto, de 
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uma autonomia de gestão total e uma autonomia editorial ainda maior. Admite, ainda 

assim, que se registou uma melhoria na qualidade do trabalho interno. Não obstante a 

impressão ser feita fora, a pertença ao grupo económico permitiu-lhes a compra de 

um programa de paginação (Milénio) por metade do preço. Vivem, todavia, 

pacificamente com a concorrência de outros dois jornais da ilha. 

O volume de negócios era de 2,5 milhões de euros em 2008, tendo vindo a 

decrescer e a estabilizar nos 2 milhões de euros em 2010. Esta alteração deve-se à 

quebra no investimento publicitário, que tinha um peso de 20% na carteira do jornal, 

passando agora para um valor percentual a rondar os 10%. O Governo Regional deixou 

de publicar anúncios na imprensa regional, o que afectou bastante o diário.  

A Açormédia tem, para além do jornal, uma estação de rádio e uma revista 

semanal – Açores Magazine –, que, apesar de ser autónoma e ter, per si, porte pago, 

funciona em conjunto com o jornal. O site está, também, registado. Afastando-se, um 

pouco, dos media, começaram a apostar em publicidade exterior (mupies e outdoors) e 

organização de eventos, na ilha de S. Miguel, áreas de actividade em expansão. 

Notícias Direct é uma empresa, ainda, do grupo, ligada à distribuição e expedição 

postal. “Houve a necessidade de diversificar o investimento”, afirma Lourenço Melo. 

O activo principal do jornal é a sua credibilidade, que não depende somente a 

sua idade, apesar de esta ajudar muito. Fundado em 1836, foi semanário até 1978. Em 

1978 foi comprado pelo actual detentor e transformado em diário. A empresa soma, 

no total, cerca de meia centena de colaboradores. A rádio conta com 12 pessoas e o 

jornal com 40, sendo que 38 são jornalistas e dois colaboradores permanentes, nas 

áreas da revisão e do marketing. A paginação é um produto interno, sendo a 

impressão feita fora, mas na ilha. A redacção está equipada com cerca de 50 

computadores, servidores e impressoras, totalizando um somatório de cerca de 70 

máquinas. 

A distribuição do jornal é feita, então, pelos CTT fora de Ponta Delgada e pela 

Notícias Direct (empresa do grupo Açormédia), dentro de Ponta Delgada. 

Apostam no online, mas admitem que deverá demorar muito a render 

realmente. A maioria da percentagem de leitores é local, com uma média de 500 mil 

page views por mês. Os assinantes online não são, no entanto, um número significativo 

(entre 20 e 30).  
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A empresa Açormédia, no que respeita apenas ao jornal, facturou, em 2010, 

entre 2,3 e 2,2 milhões de euros. 1,3 milhões foram atribuídos ao investimento 

publicitário, 680 mil euros à venda de jornais. As despesas com a impressão foram 

avaliadas na ordem dos 440 mil euros e 400 mil euros com o pessoal. O incentivo à 

leitura a 40% tem, em termos de economia, um impacto indirecto. Contudo, sem o 

apoio haverá um reflexo considerável nas assinaturas. 

São auditados duas vezes por ano, em virtude da condição de empresa SA, e são 

o único jornal açoriano a ser auditado pela APCT. Desta forma, Lourenço Melo observa 

que tudo o que interessa ao porte pago já está coberto por estas auditorias. 

O Açoriano Oriental conta com uma edição entre as 40-44 páginas, de segunda a 

quinta-feira, e uma edição de 48 a 52 páginas de sexta-feira a domingo (período onde 

se regista o pico de vendas e, por isso, a edição conta com mais conteúdos de 

investigação e entretenimento). Em 2008, a publicidade ocupava cerca de 50%, valor 

que caiu para os 30%, que se mantêm actualmente. A tiragem está fixada nos 5.000 

exemplares, que teriam de ser repensados se não beneficiassem do porte pago. Da 

tiragem total, 80% é encaminhada para as assinaturas e 20% para a venda em banca. 

Nas suas edições tem, em média, oito páginas destinadas ao regional, duas ou três ao 

desporto regional, duas ao nacional e duas ao internacional (a partir dos conteúdos da 

Lusa), duas páginas de economia (sobretudo nacional) e duas de opinião. “O objectivo 

principal é ser um produto completo”, segundo a declaração de Paulo Simões, Director 

do jornal. O Açoriano Oriental pretende, assim, poder fornecer uma visão mais 

aprofundada região e uma visão global da actualidade nacional e internacional. 

O jornal tem, felizmente, um corpo editorial muito jovem e 50% das pessoas que 

compõem a redacção são licenciadas. Têm quatro equipas de trabalho: editorial 

(director, director-adjunto, editores e jornalistas), administrativa/financeira, técnica e 

publicitária.  

 Em termos políticos não têm problemas, apesar de, como todos, sentirem 

pressões ou “palmadinhas nas costas.” 

Nos últimos anos, o Açoriano Oriental tem assumido uma política de 

proximidade muito vincada, tendo, todos os dias, um jornalista nas ruas dos vários 

concelhos, chegando a diversos pontos da ilha e trazendo consigo matérias de 

interesse. 
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O investimento no online é feito, segundo Paulo Simões, pela consciência da 

necessidade de marcar presença neste domínio. Orgulham-se de terem sido dos 

primeiros a explorar o digital, contando o Açoriano Oriental Online com mais de uma 

década. Admite, ainda assim, que o valor do investimento publicitário no online é 

baixíssimo, pela falta de preparação do mercado. Para colmatar essa situação, 

procuram afectar o mínimo possível de recursos, na interacção papel/online. 

Valorizando a modernização, têm já aplicações para iPad e iPhone, preparando, agora, 

as aplicações para andróide e mobile. Paulo Simões afirma que é importante que 

olhem para o Açoriano Oriental como antigo, do ponto de vista da idade, mas 

moderno, do ponto de vista do trabalho.  

 

Uma importância paradigmática no concelho 

O Vereador da Cultura e Acção Social da autarquia de Ponta Delgada, José 

Andrade, considera que a antiguidade do Açoriano Oriental faz dele uma parte 

importante do património identitário açoriano e constitui uma ponte de contacto com 

a comunidade emigrante. Apesar de não fornecerem nenhum tipo de apoio directo, 

mantêm uma assinatura e colocam, regularmente, publicidade no jornal. Embora 

reconheça que a sua dimensão extravasa a ilha, o Açoriano Oriental reflecte, da melhor 

forma, a realidade local. Pela sua heterogeneidade, consegue cativar “o interesse de 

um público mais vasto.” 

O vereador realça o papel meritório da imprensa regional quer na liberdade de 

expressão, quer nas dificuldades que atravessa para atingir a qualidade, passando, 

ainda pelo papel de perpetuação do património da comunidade em que se insere. 

Idêntica mensagem é transmitida pela Presidente da Junta de Freguesia de São 

Sebastião, Fátima Pimentel, que salienta o papel do jornal para a unidade regional. O 

seu possível desaparecimento seria um acontecimento muito negativo, contudo, não 

atribui particular importância ao porte pago, uma vez que o encara como algo que 

tende para a eliminação total.  

Por sua vez, a Vice-Presidente da Escola Secundária Domingos Rebelo, Adriana 

Viveiros, afirma que o jornal é lá distribuído, sendo uma importante fonte para 

trabalhos nas salas de aula. Nota ainda que tem publicado menos notícias sobre a 

escola no presente ano lectivo, comparativamente com os anteriores. 
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Ficha: 

Nome: Açoriano Oriental 

Localização: Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores 

Periodicidade: Diário 

Propriedade: Açormédia, S.A. 

Tiragem: 5.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim 

Período de realização: Primeira semana de Dezembro de 2010 

Entrevistados: Lourenço Melo, Administrador da Açormédia, S.A., empresa 

proprietária do Açoriano Oriental; Paulo Simões, Director do Açoriano Oriental; José 

Andrade, Vereador da Cultura e Acção Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada; 

Fátima Pimentel, Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, em Ponta 

Delgada; Adriana Viveiros, Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária 

Domingos Rebelo, em Ponta Delgada. 
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Barlavento 

 

Com sede em Portimão, o Barlavento é o jornal com o maior índice de leitura na 

região do Algarve. Tendo recebido o porte pago desde sempre, viram-se a braços com o 

corte do apoio aquando da última revisão da legislação, resultando numa série de 

dificuldades que condicionam, actualmente, as políticas performativas do semanário 

que oferece ao público uma tiragem de 7.500 exemplares, por edição. 

 

Imprensa regional: um produto de serviço público 

O Director do Barlavento, Hélder Nunes, encara os cortes operados no porte 

pago como “uma política egoísta de incentivo ao analfabetismo”. A sua visão é a de 

que o porte pago está inerente a dois aspectos negativos: o corte da comparticipação 

estatal contribui para a iliteracia das pessoas e quem discute as condições do apoio 

com os CTT é alguém alheio ao Governo, ou seja, as associações. O incentivo à leitura 

devia participar num projecto de interesse público, exactamente o oposto do que 

encontra na realidade nacional. 

Enquanto director de uma publicação regional, quando estabelece contacto com 

o estrangeiro, sente que se riem da realidade portuguesa. “É gritante a diferença de 

tiragem dos jornais regionais”, desabafa. Contudo, compreende que, quando não se 

cultivam estas políticas de incentivo efectivo, não se aposta na literacia e na leitura dos 

portugueses, caindo num estilo de vida onde não se dispõe de tempo para ler. 

É necessário que os governantes percebam que o jornal regional é um produto 

de utilidade pública e que deveria ter um outro estatuto e tratamento. “Devia haver 

uma política mais justa para a distribuição do produto e o porte pago devia continuar a 

existir, ainda que necessariamente de forma diferente”, defende Hélder Nunes. Um 

maior apoio na distribuição aumentaria a tendência de leitura das pessoas.  

“Os apoios na imprensa regional têm a perspectiva futura de decrescer até 

desaparecer”, sentencia. A primeira consequência decorrente – e imediata – será a 

quebra do número de jornais e, nos jornais que resistam, do número de páginas, 

tiragens e jornalistas.  
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Hélder Nunes encara a centralização do poder em Lisboa como um impedimento 

para a tomada de decisões mais estruturadas. A focagem da realidade em Lisboa leva a 

crer, aos que dispõem do poder, que o resto do país é paisagem.  

O Director do jornal acredita que “O Barlavento (e a imprensa regional, em geral) 

sobrevive porque ainda há a ideia de ‘capelinha’, ou seja, é meu, tenho que defender. 

Para ganhar forças, é preciso que os jornais regionais se unam.” 

O porte pago é essencial para a vida dos jornais regionais, uma vez que as 

assinaturas apenas pagam o custo de produção, não havendo, assim, forma de fazer 

face aos custos de expedição. 

Lamenta, ainda, que o Governo não queira saber da comunicação social e que a 

profissionalização da imprensa regional e a qualidade dos jornais tenha que ser um 

custo de investimento próprio. 

Sendo a única forma de manter muitos títulos vivos, o porte pago devia ser 

mantido, mas ligado a critérios que concorressem para o investimento na comunidade 

e a uma fiscalização efectiva. “O jornal é de utilidade pública e deviam parar com a 

exploração que lhe estão a fazer.” Há que fomentar a leitura através dos jornais, uma 

vez que um país de iletrados e ignorantes pára no tempo.  

Há que fazer uma política de incentivo consistente, e “essa política não é feita 

com Magalhães: assim, as pessoas deixam de pensar e de reflectir, porque as 

máquinas fazem isso por elas.” 

 

CTT e distribuição 

Competia ao Governo perceber que os media distribuídos pelos CTT e presentes 

nas casas dos portugueses são um incentivo à leitura. Hélder Nunes observa que, 

sendo os CTT uma empresa 100% estatal, ou seja, de propriedade pública, é 

incompreensível que cobrem preços de tal forma elevados para expedição postal, 

especialmente para a expedição para o estrangeiro. Governo e CTT deviam juntar-se 

numa política consciente. Acontece, porém, que “o porte pago é a maior receita dos 

CTT”, segundo Hélder Nunes, estando, por isso, em jogo, critérios que em nada se 

relacionam com o incentivo à leitura. 

Hélder Nunes assume que o pagamento de apenas 40% é muito pouco e que o 

exagero dos preços praticados pelos CTT torna-se inviável para as empresas. No caso 
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do Barlavento, uma assinatura anual, de 52 edições, custa 30 euros. Com os cortes no 

porte pago, é aos leitores que os jornais têm que ir buscar dinheiro, reflectindo-se no 

aumento do preço do jornal. 

O Barlavento é o jornal com o índice de leitura mais elevado na região do 

Algarve. Sem o porte pago, não há mecanismos que permitam a expansão da 

distribuição com os CTT. Apesar de tudo, os CTT são o melhor meio de distribuição do 

país: levam o jornal onde mais ninguém quer levar. “As alternativas que vão surgindo 

são falsas”, avança o Director do Barlavento. Todavia, o preço do jornal é caríssimo, 

aliás, caro demais para algo classificado de serviço público. Expedir o jornal para fora – 

França, por exemplo – tornou-se demasiado oneroso e, por isso, os jornais regionais 

viram diminuídas as suas assinaturas para o estrangeiro. 

 

Internet, uma arma de dois gumes 

A Internet possibilitou um esquema que contribui para a falta de transparência 

em Portugal. O Governo quis pôr tudo na Internet, como se este fosse um país de 

internautas. Para Hélder Nunes, a intenção é a de ocultar as coisas para que possam 

ser manipuladas. Os jornais da terra já não publicam os anúncios da comarca, uma vez 

que a publicidade institucional concentrou-se na Internet. A imprensa regional tem 

sofrido gravíssimas quebras nos investimentos publicitários. Nesta área, os incentivos 

que O Barlavento recebe são relativos à Região de Turismo do Algarve. “Por lei, 10% da 

publicidade institucional seria para a imprensa regional, mas acontece que, na prática, 

não resulta e as campanhas são entregues a agências publicitárias”, lamenta Hélder 

Nunes.  

Hélder Nunes vê a Internet como uma faca de dois gumes: primeiro, porque é 

consultada, essencialmente, entre as 10 e as 16 horas, ou seja, durante o horário 

laboral, prejudicando as empresas em geral; segundo, porque na Internet as pessoas 

não estão predispostas a ler – passam pelo título e lead –, ficando apenas informadas 

pela rama. 

Contudo, o site do Barlavento regista uma média de 5.000 visitas diárias. Por 

opção da casa, não publicam integralmente o jornal no site. Só depois do jornal sair 

para as bancas e expedição, algumas peças passam para o online. Não obstante esta 

decisão, o site sofre uma actualização diária, com outras notícias. Apesar de terem 
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alguma publicidade, encaram o facto de nenhum site ser lucrativo. Desta forma, não 

pretendem uma versão online do jornal, uma vez que seria um desincentivo à compra 

e leitura em papel. Esta opinião não impede que tenham, no entanto, uma assinatura 

online (mais cara do que a convencional). 

 O jornal produz conteúdos e Hélder Nunes posiciona-se contra os conteúdos 

grátis. “A internet aproxima-se de um ponto em que terá que ser paga, uma vez que a 

publicidade deixará de ser suficiente”, vaticina. Os conteúdos produzidos têm custos e 

se os leitores não pagam, não há lucro.  

 

“O jornalismo regional tem que fazer a diferença” 

O conceito futuro será o de dar às pessoas notícias que sejam produto próprio do 

jornal e que não estejam em mais nenhum lugar. Quem quer sobreviver tem que fazer 

trabalho de redacção, não pode dar só o comunicado de imprensa que chega ao jornal. 

Esta realidade aplica-se tanto para o jornal em papel, como à versão online, onde o 

Barlavento também encontra leitores fiéis. 

Questionado relativamente à concorrência, Hélder Nunes refere dois 

concorrentes regionais, ainda que com filosofias bastantes distintas. Para o Director do 

Barlavento, não são jornais que lhe façam frente, uma vez que no seu jornal não há 

colagem de comunicados e não há notícias de âmbito nacional. Sente que os leitores 

conseguem reconhecer a diferença de qualidade, facto que leva o Barlavento a ser o 

mais lido, inclusive nas classes média e alta. 

O Região Sul e Observatório do Algarve mexem um bocadinho, mas não são 

concorrência, na prática. Hélder Nunes justifica esta falta de concorrência com a 

transparência do seu trabalho e, acima de tudo, por ter uma arma que mais ninguém 

tem, na região: a capacidade criativa. Todas as suas edições têm exclusivos e alguns 

desses exclusivos são-lhes entregues pelas próprias pessoas. 

 

“Todos os jornais têm espaço” 

O jornal encontra-se com edições de 32 páginas, mas já tiveram 40. Com a crise, 

as empresas fazem muito menos publicidade, reflectindo numa grande quebra de 

financiamento. Sublinha, assim, que o porte pago assente nos 40% é uma falta de 

respeito para com um produto que devia considerado de utilidade pública. 
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Não devia haver distinção entre jornais grandes e pequenos, porque, e evocando 

o exemplo do Algarve onde todos os concelhos têm um jornal (identificando-se, 

porém, algum amadorismo), estes projectos são fruto do trabalho de pessoas que dão 

o seu melhor. O jornal regional é o único veículo capaz de registar alguns tipos de 

notícias, uma vez que é muito próximo das pessoas.  

A falta de preparação dos empresários de PME’s é um problema. São eles que 

injectam capital, através da publicidade, mas não seguem uma lógica de investimento 

em busca de retorno ou prestígio. 

Tendo em conta uma possível distinção entre imprensa local e imprensa 

regional, o Director do Barlavento salienta que a imprensa local talvez consiga arranjar 

meios para a distribuição, no meio onde se insere. A regional não o consegue fazer. 

Admite que a distinção entre local e regional é muito complicada. No caso de haver 

uma distinção pacífica, não tem certeza se se deveria proceder ao corte do porte pago 

nas publicações locais. Hélder Nunes é favorável a que se aperte a malha, que se 

invista na fiscalização, de modo a contribuir para a profissionalização das empresas. 

 

Um projecto neutro e pluralista 

A instituição que detém o jornal assenta no regime empresarial por quotas, cujo 

último balanço de contas apresenta um volume de negócios entre os 250 e os 300 mil 

euros. A única propriedade é o jornal regional que está equipado com 12 

computadores, sendo reservados três destes equipamentos para o trabalho gráfico, ou 

seja, a paginação do jornal é feita no seio da instituição. Por sua vez, a impressão é 

feita fora, assentando a distribuição do jornal através da expedição via CTT e da venda 

em banca. 

Da tiragem total, 25% é encaminhado para a venda directa, correspondendo 75% 

a assinatura. As assinaturas no estrangeiro são praticamente nulas, uma vez que há 

uma percentagem muito baixa de emigrantes da zona algarvia. 

Não tendo orientação política, o Barlavento assume-se como, possivelmente, o 

único jornal neutro e pluralista, no Algarve, considerando todos os quadrantes 

políticos e minorias. O espaço não é planeado, ou seja, varia de acordo com o volume 

de interesse da notícia. Hélder Nunes afirma peremptoriamente que, enquanto for 

Director do jornal, todas as afirmações terão contraditório. 
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O volume das notícias publicadas é 100% local e regional, com uma página de 

opinião (Tribuna Livre) e uma de editorial. A equipa é constituída por um director, 

chefe de redacção, três jornalistas profissionais, dois gráficos, um administrativo e um 

vendedor. Todos os jornalistas são portadores de carteira profissional e é, para o 

Director, um orgulho verificar que os que por aqui passaram se encontram, 

actualmente, em jornais e televisões nacionais. É uma instituição aberta a estágios, 

ajudando, assim, à obtenção da carteira profissional. Hélder Nunes entende o 

Barlavento como uma escola. 

Apesar do site não permitir, deliberadamente, comentários, os leitores podem 

escrever cartas ao Director. É um jornalismo, essencialmente, de proximidade e toda a 

gente nutre um grande respeito pelo jornal e pelos seus colaboradores. O trabalho 

desenvolvido sempre foi feito na linha do respeito e cuidado profundo com as fontes. 

Ao longo de 36 anos de existência, o jornal tem sempre vindo a subir. A falta de 

liquidez está inerente às dificuldades do sector, sendo tendência a estabilização do 

número de páginas e do custo de produção. 

 

O Barlavento na Escola 

Isabel Rodrigues, Directora da Escola Secundária Poeta António Aleixo, declara a 

presença do Barlavento na Biblioteca da Escola. É habitualmente recebido e 

depositado para leitura na estante dos periódicos. Apesar de não disporem de registos 

relativos ao uso do jornal, enquanto ponto de partida para o trabalho dos professores, 

sabem que é frequentemente usado para leitura pessoal. O Barlavento publica 

pontualmente peças jornalísticas sobre a escola, tal como colaborações vindas da 

parte dos alunos. O jornal algarvio é consultado semanalmente por uma significativa 

parte da comunidade escolar. 

 

Ficha: 

Nome: Barlavento 

Localização: Portimão, Algarve 

Periodicidade: Semanário 

Propriedade: Mediregião – Edição de Distribuição de Publicações, Lda 

Tiragem: 7.500 exemplares 
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Incentivo à Leitura: Não 

Período de realização: Terceira semana de Novembro de 2010 

Entrevistados: Hélder Nunes, Director do Barlavento; Isabel Rodrigues, Directora da 

Escola Secundária Poeta António Aleixo. 
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Diário do Sul 

 

O Diário do Sul é um dos dois grandes jornais do Sul do país, a par do Barlavento. 

Este jornal apostou na profissionalização e na periodicidade diária, num distrito 

comparativamente desertificado e sem significativa penetração empresarial. Tem, para 

além disso, na sua direcção, a família Piçarra, que, há anos, tem vindo a público 

debater a pertinência e o futuro do porte pago na imprensa regional.  

 

Diário do Sul só pede “que cumpram a lei” 

A cidade respira entre muralhas, mas o seu principal jornal quer tudo menos ver-

se aprisionado. Até a redacção do Diário do Sul funciona fora da zona histórica de 

Évora, exactamente à entrada de Arraiolos e em frente a um convento onde freiras 

vivem em reclusão. É ali que José Miguel Piçarra, o Administrador que tutela o jornal, 

nos recebe para uma conversa sobre o estado da imprensa regional e o impacto das 

políticas de incentivo à leitura no único diário alentejano. Um impacto que, diz, é 

negativo, fazendo do subsídio estatal um incentivo não à leitura, mas ao perpetuar de 

projectos sem qualidade e, consequentemente, de um mercado jornalístico 

desequilibrado e alavancado em artifícios. O problema do incentivo à leitura, sublinha 

José Piçarra, é que incentiva na mesma proporção projectos que merecem e projectos 

que não merecem ser incentivados. 

O seu é, pelo menos aparentemente, um dos primeiros casos. Com 30 

funcionários, entre as equipas administrativa, de marketing e a direcção, o grupo 

Diário do Sul não só escreve e publica diariamente um jornal com 20 ou 24 páginas 

(das quais apenas duas ou três contêm publicidade paga – a que se juntam banners de 

publicidade não-paga, por caridade ou troca de serviços, como acontece, por exemplo, 

com hotéis e restaurantes) como também produz conteúdos para um canal televisivo 

online e uma estação radiofónica, Telefonia, a terceira mais ouvida no distrito segundo 

o Bareme. Da equipa, para além do Director, Manuel Madeira Piçarra, um ex-sucateiro 

que, em 1969, aproveitou a ‘Primavera Marcellista’ para se lançar na divulgação de 

informação, fazem ainda parte mais dois filhos (outro administrador e uma jornalista), 

outros três jornalistas fixos e cinco colaboradores externos, paginadores e fotógrafos. 
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Estas duas categorias são representadas por profissionais; os jornalistas são 

licenciados, mas não na área da comunicação social. 

“Vamos mesmo lá, vamos aos sítios”, afirma José Miguel Piçarra, dando conta 

que só nos últimos dez anos é que o jornal, criado em 1969, furou as muralhas e se fez 

regional. Se em Évora a concorrência era já nula, o grupo viu espaço também no 

distrito de Beja para se expandir e se tornar verdadeiramente no jornal do Alentejo. 

Com custos, obviamente, porque “não é fácil nem barato fazer jornalismo quando 

entre duas localidades vizinhas é preciso conduzir meia hora”; mas o ganho em 

assinaturas terá, segundo José Piçarra, até suplantado ligeiramente o investimento: 

dos 7.000 exemplares tirados diariamente, 5.500 são assinaturas e 1.000 vão para 

venda em banca. Daqueles 5.500, cerca de 1.000 são assinantes de fora de Évora. 

Ainda assim, na origem da cautela impressa na expansão do grupo está o 

monopólio que a VASP detém na área da distribuição de jornais. Assim, lamenta o 

administrador, a incipiente implantação da empresa no litoral alentejano e em Beja 

está a danificar a aposta do jornal – que, curiosamente, consegue ser distribuído e 

bem sucedido em Sines. Por outro lado, o envio dos exemplares para os assinantes é 

também, no mínimo, problemático para o negócio: “Fora de Évora, o jornal chega no 

dia seguinte; às zonas mais longínquas só chega duas vezes por semana”. E são 12 mil 

euros mensais, os que o grupo empenha numa distribuição deficiente. 

 

Há duas imprensas subnacionais 

Mas não é esse o principal problema com que o jornal se confronta. Esse é 

partilhado com outros. O que não é partilhado, porém, é o prejuízo causado pelo 

subsídio igualitarista, que prevê uma comparticipação estatal de 40% do porte pago de 

cada publicação expedida. Acontece, no entanto, que “é diferente um jornal diário de 

um jornal semanal, ou de um quinzenário, ou de um mensário”; só os primeiros dois 

são “verdadeiros jornais regionais”, diz José Miguel. E é também diferente “um jornal 

distribuído numa cidade de um jornal distribuído num distrito”, do mesmo modo 

variando as tiragens. “Os verdadeiros jornais são diários, apenas sete”, completa o 

septuagenário Manuel Piçarra. 

Há, assim, que distinguir entre projectos ambiciosos de projectos puramente 

locais, propagandísticos, que sobrevivem à custa dos subsídios estatais, de publicidade 
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circunstancial e de apoios dos municípios. Aqueles sim, serão os tais jornais regionais; 

estes não são sequer jornais, segundo os Piçarras, e em breve deixarão de o ser até na 

teoria: “Os projectos que não forem profissionais não terão hipóteses”, diz o Director. 

E o Diário do Sul é-o: com um estatuto editorial que vinca isenção e independência 

económicas e políticas, o jornal sobreviveu às dezenas de anos, e às diferentes cores 

políticas camarárias, aos cortes nos apoios estatais e ao pontual surgimento de 

concorrentes.  

“Não temos condições financeiras para fazer 48 páginas, senão fá-las-íamos”, 

repete José Miguel, acrescentando: “Desejo ter o meu jornal à venda em todo o 

Alentejo e aumentar a tiragem para 10 mil”. O problema, diz, reside na deficiente 

distribuição, no aperto causado pela crise financeira, que fez cair em cerca de 20% as 

receitas publicitárias, mas sobretudo nas deficientes leis de apoio à imprensa regional. 

Não só o porte pago, que nivela projectos de qualidades distintas, mas também a 

publicidade institucional, que não tem sido aplicada como previsto. 

Manuel Piçarra é peremptório: “Querem matar a imprensa regional e o Estado 

colabora. Os jornais de Lisboa pensam que se morrermos todos vão conseguir vender 

aqui, mas nós sabemos que os leitores são-nos fiéis”. E são-no de tal forma que só o 

Correio da Manhã consegue rivalizar com o Diário do Sul em vendas no Alentejo; mas o 

fosso entre ambos é muito acentuado: “Os jornais regionais são lidos por 80%, os 

nacionais por 8,2%”. O problema, prossegue José Miguel, é que a publicidade 

institucional do Estado – relacionada com habitação ou finanças – é colocada 

sobretudo nos jornais nacionais, que “nem sequer são lidos por quem os deveria ler”. 

Manuel Piçarra fala de um “conjunto de indivíduos da Administração Pública que têm 

muito a ganhar negociando o património do Estado”. “Roubaram-nos 300 mil euros de 

publicidade institucional em 2009”, enfatiza. 

 

Melhores apoios, em nome da isenção 

“O caudal do rio vai para o Tejo”, prossegue José Miguel Piçarra, que só pede 

“que cumpram a lei da publicidade institucional”. Mas há outra lei que o preocupa: a 

que obrigava o Turismo de Portugal a, em 2009, distribuir três milhões de euros de 

publicidade. No entanto, a imprensa regional continua a não ser “o target da Turismo 

de Portugal”, que, ao invés de disponibilizar os 12% legislados para a imprensa 
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regional, reduziu esses fundos de tal modo que aos cofres do Diário do Sul chegaram 

apenas mil euros. 

Acabada de assinar uma parceira com a Lusa segundo a qual a agência comprará 

conteúdos noticiosos directamente ao jornal, a família Piçarra diz ter em mãos “um 

jornal de informação, que não faz opinião nem propaganda” e com o qual alcançaram 

já “o nível de Lisboa, mas sem o mercado de Lisboa”. No entanto, “para termos a nossa 

independência precisamos de dinheiro que não seja camarário”, defende José Miguel 

Piçarra, concluindo que esse dinheiro “é para garantir a pluralidade e a isenção”. Caso 

contrário, terá de, como tem vindo a acontecer crescentemente (ainda que 

residualmente), “fechar os olhos a algumas coisas para manter a publicidade”. 

José Miguel Piçarra, um dos proprietários do único diário alentejano – que é 

impresso em gráfica própria e cuja redacção abarca, inclusivamente, uma biblioteca 

com todo o arquivo do jornal e livros da região –, diz-se então preocupado com a 

independência do jornal por falta de apoio estatal. Mas não, não se trata de pedir um 

mero aumento do porte pago. Piçarra defende a criação de critérios mais restritos, 

cuja avaliação desemboque na classificação da verdadeira imprensa regional, cujos 

representantes não serão, diz, mais de 40 jornais, entre os quais o seu Diário do Sul. 

Tudo o resto é simplesmente amador.  

Mas o porte pago e incentivo à leitura são coisas distintas: o primeiro trata “dos 

correios e da distribuição, de como os jornais chegam, ou não, às casas, escolas, 

bibliotecas”; o segundo é “financiamento à assinatura do jornal”, um apoio não a 

quem produz o jornal, mas aos seus potenciais compradores. José Miguel é 

peremptório: “Não me dêem o dinheiro, dêem-no aos leitores, às escolas; incentivem 

para que sejam compradas assinaturas”, como em França, Alemanha e Itália. 

 

Jornal essencial para os eborenses 

A julgar pelas opiniões dos transeuntes eborenses, o jornal deveria ter apoio 

popular certo caso um plebiscito fosse feito para preparar nova legislação. Manuel 

Cruz, por exemplo, diz não saber “o que faria” se não tivesse a possibilidade de 

comprar o Diário do Sul. “Recuso-me a comprar o Reflexo ou o Defesa [jornal 

financiado pela Igreja]; só o Diário do Sul vale a pena aqui”, remata. A mesma opinião 

tem Maria Helena Quintana, uma octogenária admiradora de Manuel Piçarra, um 
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“homem honesto como poucos”, que “fez um jornal de que nos podemos orgulhar”. 

Outras opiniões recolhidas no centro da cidade dão conta do mesmo, se bem que as 

atitudes favoráveis ao jornal sejam mais vincadas junto dos mais idosos, enquanto que 

os jovens pouco parecem interessar-se pelo jornal e pela sua concorrência. 

Carlos Neves, Assessor do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de 

Évora, garante que, do ponto de vista da autarquia, o mais importante é que haja em 

Évora uma opinião pública forte, reconhecendo que, no panorama actual, o Diário do 

Sul tem nisso um papel fulcral. Por isso, diz o Assessor, o Incentivo à Leitura é, no caso 

deste jornal, da maior importância porque o seu desaparecimento poderá enfraquecer 

em muito a capacidade empresarial do jornal e, consequentemente, os níveis de 

leitura. “É sem dúvida o nosso principal jornal, como aliás o grupo que o gere é o mais 

forte grupo de comunicação social de Évora. Mas isso é tão mais relevante quanto 

mais nos apercebemos da grande qualidade dos projectos”, afirma. 

Já José António Calixto, Director da Biblioteca de Évora, sublinha o papel do 

Diário do Sul como factor de coesão da comunidade e entende que o jornal tem um 

nível qualitativo superior à média da imprensa regional. 

 

Ficha: 

Nome: Diário do Sul 

Localização: Arraiolos, Évora, Alentejo 

Propriedade: Manuel Madeira Piçarra 

Periodicidade: Diário 

Tiragem: 7.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim 

Período de realização: Primeira quinzena de Julho de 2010 

Entrevistados: José Miguel Piçarra, Administrador do Diário do Sul; Manuel Piçarra, 

Director e fundador do Diário do Sul; Carlos Neves, Assessor da Presidência da Câmara 

Municipal de Évora; José António Calixto, Director da Biblioteca de Évora; população. 
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Fátima Missionária  

 

Tendo como mote para o seu trabalho a missão de apresentar “outra visão do 

mundo”, a revista Fátima Missionária chega a locais com uma população com poucos 

hábitos de leitura. O apoio à expedição postal é importante para fazer chegar esta 

publicação aos cerca de 30 mil assinantes. A par da versão mensal impressa, a 

publicação tem vindo a apostar na actualização diária da edição online.  

 

“Outra visão do mundo” 

Cada exemplar da Fátima Missionária que chega ao Niassa (Moçambique) tem à 

sua espera uma lista de nomes de pessoas que se inscreveram para ler esta revista 

mensal de 36 páginas, propriedade da Delegação Portuguesa do Instituto Missionário 

da Consolata, que tem como lema apresentar “outra visão do mundo”. A publicação 

circula e quando chega ao fim da lista já está gasta e esfarrapada de tantas terem sido 

as mãos pelas quais passou. Este é um caso extremo, relatado pelo Director, mas 

também por cá a revista afirma desempenhar um papel importante junto de 

comunidades no interior do país com poucos hábitos de leitura.  

Chegou a ter perto de 35 mil assinantes, mas 5 mil desistiram nos últimos três 

anos. Agora, a Fátima Missionária tem cerca de 30 mil assinantes (28.500 em Portugal 

e 1.500 no estrangeiro) e uma tiragem de quase 31 mil exemplares. O Director afirma 

que, ainda para mais no actual contexto de crise económica, a publicação está a fazer 

“um esforço financeiro razoável” depois da diminuição da comparticipação da 

expedição postal. O Padre Elísio Assunção revela que devido à diminuição da 

comparticipação foi obrigado a aumentar “ligeiramente” o preço da assinatura e 

defende que só o facto de manter o valor há três anos é que tem “minorado” as 

perdas de assinantes. 

Em seu entender, este “esforço” e “serviço” que a revista está a prestar “à língua 

e à cultura portuguesas” deve ser apoiado pelo Estado, até porque a publicação não 

visa o lucro. “Não é escandaloso, não é um privilégio, como às vezes se diz, que o 

Estado comparticipe nas despesas, porque a promoção da língua e da cultura 

portuguesas competem ao Estado”, afirma. 
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Este responsável diz que o incentivo à leitura não deve ser só para “atrair novos 

leitores”, mas também para “manter os que estão”. Na sua opinião, esta questão é 

particularmente importante porque “há um analfabetismo crónico na população 

portuguesa. Quem salva isso são estas publicações (revistas e jornais regionais), uma 

vez que os jornais nacionais são lidos por uma franja muito pequena da nossa 

população do interior. Ao menos as pessoas que lêem estas publicações não esquecem 

a leitura e ainda mantêm vivo o pouco que sabem”.  

Para além disso, sustenta que há leitores que encomendam livros depois de 

lerem as recensões na Fátima Missionária. “A leitura não é simplesmente contar o 

número de assinantes, que aumentou ou diminuiu. São todos estes mecanismos que 

fazem com que um povo continue a ler e não perca o hábito de leitura”, alerta.  

Por isso, para o Padre Elísio Assunção, não permitir o envio de publicações para 

escolas, bibliotecas e outras instituições que não tenham assinatura “é empobrecer o 

país”. “Havia uma parceria: eu oferecia a revista, o Estado colaborava com o porte. O 

Estado não quis manter essa parceria”, afirma, criticando a dualidade de critérios para 

os cortes nas despesas públicas:  “O porte pago custa 5 milhões – passaram para 40% 

para reduzir de 10 para 5 milhões –, quando à RTP dão 120 milhões, que tem 

publicidade e nós não temos. Não vemos uma gota de publicidade institucional, apesar 

das promessas, dos encontros, das reuniões que tivemos. Não chega nada. Isso fica 

para os lóbis”. 

O Padre Elísio Assunção reprova o que diz ser a “mudança das regras do jogo” 

em relação às “promessas e exigências” que tinham sido feitas ao sector relativamente 

à profissionalização. Este responsável declara que a mudança de Governo implicou 

uma alteração de política, deixando as publicações sem dinheiro para pagar os 

compromissos que tinham assumido, o que foi uma “injustiça” e uma “maldade”. 

“Há muitos que sofreram e que fecharam por causa disso: meteram-se a admitir 

jornalistas como a lei manda e tiraram-lhes o tapete. A situação afectou 

principalmente a imprensa regional. As publicações tiveram de aumentar a assinatura 

para satisfazer os empenhos que contraíram. Entretanto, os assinantes acham que é 

muito caro e começam a desistir. Depois vem a crise e mais desistem. E agora como é 

que eles fazem? Têm de despedir o pessoal. [...] Mas nem podem despedir porque as 

condições para aceder ao porte pago mantêm-se”, declara. 
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O Padre Elísio Assunção compreende a necessidade de profissionalização, que 

tem acompanhado, mas alerta que “na vida não há só profissionais. Também há 

voluntários que podem trabalhar com a qualidade de profissionais e ao lado de 

profissionais”. 

Para a atribuição do apoio, o Director da Fátima Missionária diz que “tem de 

haver critérios, mas esses critérios têm de ser acordados com os operadores” e que 

não podem “mudar do dia para a noite, ao sabor das ondas ou das eleições”. Em seu 

entender, é preciso “saber se realmente se está a prestar um serviço ao público, se 

esse serviço tem qualidade, se responde a exigências a determinar”, devendo os 

projectos ter uma “estrutura consistente” para que esses apoios não sejam “desviados 

para outros fins”. “Não pode ser só o incentivo à leitura. Esse é um elemento, mas 

deveria ser acompanhado de outros elementos, como até a publicidade”, acrescenta. 

O Padre Elísio Assunção constata os problemas que o período estipulado para os 

leitores pagarem a assinatura causa, porque muitos atrasam-se, especialmente os 

emigrantes. Em seu entender, basta ver o histórico para perceber que não se trata de 

um envio gratuito, mas de um assinante que tem a assinatura em atraso. “Até 

chegámos a propor pagar o IVA das assinaturas. Pagando o IVA estávamos a perder 

dinheiro, por isso teríamos todo o interesse em receber. Disseram-nos que não, que 

isso não era uma justificação suficiente. Temos tentado alternativas à lei actual”, 

afirma. 

A revista publica em todas as edições um apelo à regularização das assinaturas e 

já escreveu cartas aos assinantes reiterando esse pedido. Para além disso, o Padre 

Elísio  Assunção assegura que fomentou o uso do vale postal para impedir que os 

assinantes mandassem o dinheiro – às vezes até moedas – dentro de envelopes e 

ensinou a usar o Multibanco, uma forma de pagamento que já é usada por mais de 4 

mil leitores. “Não há ninguém que pague antes de receber a mercadoria”, adverte. 

Para este responsável, os CTT praticam “tarifas altíssimas em relação ao nível de 

vida do nosso povo, quando deveriam ajudar a imprensa”, uma vez que o envio de 

publicações “gera outro movimento”, como vales postais ou cartas. Em seu entender, 

“mudaram o nome *do porte pago+ no Terreiro do Paço ou lá ao lado, mas continuou 

tudo na mesma”. 
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Edição online com actualização diária 

Consciente dos novos desafios, a revista tem uma edição online com actualização 

diária, onde pode ser igualmente encontrado o PDF da edição impressa. O Padre Elísio 

Assunção diz que a Fátima Missionária foi uma das primeiras publicações a ter página 

na Internet, sendo que, na primeira fase, os textos que ali eram colocados eram os da 

edição em papel. Agora, “o site tem vida, mexe continuamente”, sendo actualizado 

várias vezes ao longo do dia, assegura aquele responsável. “Trabalhamos ao nível 

profissional. Aqui não se brinca às revistas. É a sério”, diz o Director.  

O Padre Elísio Assunção admite que a edição online “ainda não é acessível a toda 

a gente”, onde se inclui a grande maioria das pessoas que lêem a versão impressa. “O 

esforço da revista online é no sentido de preparar o futuro”, quando um pouco por 

todo o lado existem indicação que o papel vai perder importância, revela o Director da 

Fátima Missionária. O site foi renovado em Fevereiro de 2011, altura a partir da qual a 

revista passou a estar presente no Facebook. A página recebe diariamente cerca de 

600 visitas. 

A edição impressa aposta num bom grafismo, feito por uma designer, que é 

simultaneamente fotojornalista. Em todas as edições há um dossiê, que aborda de 

forma aprofundada um tema da actualidade, como a tragédia ambiental no Golfo do 

México ou o ‘peso de ser cigano’. Regularmente há a divulgação das iniciativas dos 

Missionários da Consolata, como por exemplo o ‘Projecto Empada’, que visa angariar 

verbas para alargar uma escola na Guiné-Bissau, ou para um centro de acolhimento de 

doentes em Gurué (Moçambique). O Director sublinha que um dos objectivos da 

revista é “fomentar a relação com os PALOP”, ”levando a vida de cá para lá e trazendo 

a vida de lá para cá”. As metas da publicação passam, então, por “informar os leitores 

sobre os mais diversos temas que dizem respeito sobretudo a Fátima e aos povos do 

Terceiro Mundo, nomeadamente aos de língua portuguesa. Pretende ser um veículo 

de notícias e iniciativas que circulam em ambos os sentidos”. A edição impressa só 

pode ser comprada por assinatura. 

A revista tem uma equipa 5 funcionários a trabalhar a tempo inteiro de forma 

remunerada (4 são da redacção), que conta com o apoio de vários colaboradores e 

uma rede de correspondentes em países como Moçambique, Quénia, Brasil e todos os 

outros locais onde estão os Missionários da Consolata. A paginação é feita por uma 
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designer no seio da revista, que possui pelo menos dez computadores, três máquinas 

fotográficas digitais profissionais e que se preparava para comprar uma máquina de 

filmar. A administração é da responsabilidade da Congregação, a quem compete tomar 

as decisões de maior vulto orçamental.  

O Padre Elísio Assunção diz que esta equipa da revista tem participado em 

acções de formação pelo menos uma vez por ano, em áreas como escrita para o 

online, fotografia ou tratamento de imagem, no sentido de apresentar aos leitores um 

produto de qualidade. 

A Fátima Missionária está a realizar a digitalização do seu arquivo fotográfico, 

um projecto que pode chegar aos 100 mil euros, e planeia disponibilizar online todas 

as edições da publicação em versão digital. O espólio de 80 mil fotos inclui exemplares 

raros de fotografias reveladas e coloridas em vidro, bem como imagens de diferentes 

povos. O projecto está a ser feito a expensas próprias, uma vez que não obteve 

financiamento. 

 

Destaque para os povos excluídos 

O sócio-fundador da MissãoPress – Associação de Imprensa Missionária 

Portuguesa, Padre Tony Neves, à qual a Fátima Missionária pertence, defende que, em 

comunidades do interior e no mundo da emigração, estas publicações são dos raros 

meios de informação e formação que chegam às pessoas e são lidos. O também 

Director do jornal Acção Missionária argumenta que “a boa qualidade redaccional que 

caracteriza as publicações, feitas por gente formada sempre nas áreas das 

humanidades, seria um capital importante a utilizar na divulgação da língua e da 

cultura portuguesas”. Segundo este responsável, a imprensa missionária “sensibiliza 

para as questões de justiça, paz, desenvolvimento, abertura missionária. Pretende ser 

uma janela aberta ao mundo, com uma focagem na vida dos povos mais pobres e 

excluídos”. 

O Director da Agência Ecclesia, Paulo Rocha, destaca precisamente o importante 

papel que a imprensa missionária desempenha ao apresentar informação de todos os 

cantos do mundo onde há missionários, dando a conhecer realidades que de outra 

forma passariam despercebidas. Paulo Rocha refere que isto se passa com a revista 

Fátima Missionária, que dá prioridade informativa a povos que normalmente não têm 
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lugar na comunicação social. Para além disso, sublinha a adaptação gráfica aos 

desafios da actualidade e “simbiose” entre a edição impressa e a presença na Internet. 

Este responsável refere que o apoio à distribuição postal tem sido, em muitos 

casos, “fundamental” para as publicações, tendo em conta que não existem redes de 

distribuição para os órgãos de comunicação regionais. Paulo Rocha lembra que essas 

publicações “têm uma penetração muito forte em públicos da região”, mas muitas 

dessas pessoas estão “espalhadas por Portugal e pelo mundo inteiro”. Em seu 

entender, “seria um erro” acabar com este apoio para os exemplares enviados para o 

estrangeiro, pois são importantes para a promoção da língua além-fronteiras. 

O Director da Ecclesia ressalva, no entanto, que os apoios “não devem ser 

garantia de sobrevivência” para os projectos editoriais. Na sua opinião, é preciso haver 

“regras bem definidas” para a concessão desse apoio, para que esse incentivo sirva 

para que “os jornais cheguem a um público cada vez mais variado e a mais leitores”. 

“Concordo que os apoios que se derem sejam dados a quem cumpre 

deontologicamente e profissionalmente os princípios que deve cumprir. Não dá para 

pensar num órgão de comunicação social feito na secretária de uma pessoa, que quase 

o imprime em sua casa. Esses projectos editoriais têm outros fins. Não podemos 

confundir boletins paroquiais com jornais regionais. São coisas completamente 

distintas e não podemos querer os mesmos apoios para uns e para outros”, afirma.  

Contudo, Paulo Rocha argumenta que os critérios não devem ser diferentes 

apenas porque há órgãos de comunicação social que pertencem à Igreja: “Sendo 

órgãos de comunicação social, têm uma linha editorial que lhes é própria, como 

existem outras doutras naturezas. Quem tem uma linha editorial de inspiração cristã 

não pode ser excluído só por isso. Se deontologicamente e profissionalmente 

estiverem de acordo com o que se exige para todos os órgãos de comunicação social, 

acho que merecem apoios públicos tal como merece qualquer outro órgão de 

comunicação social”. 

 

Ficha: 

Título: Fátima Missionária 

Localização: Fátima, Leiria 

Propriedade: Delegação Portuguesa do Instituto Missionário da Consolata 
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Periodicidade: Mensário 

Tiragem: 31.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim  

Período de realização: Última semana de Setembro de 2010 

Entrevistas: Director da Fátima Missionária, Padre Elísio Assunção; sócio-fundador da 

Missão Press – Associação de Imprensa Missionária Portuguesa Padre Tony Neves 

(entrevista por escrito); Director da Agência Ecclesia, Paulo Rocha. 
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Notícias dos Arcos 

 

Num concelho marcado por um historial de emigração, o Notícias dos Arcos tem 

vindo a dedicar atenção às comunidades arcuenses espalhadas pelo mundo. O Director 

do jornal, Mário Pinto, considera que a existência do porte pago/incentivo à leitura tem 

sido positiva e lamenta que a descida da percentagem de comparticipação tenha 

obrigado ao aumento do preço das assinaturas, em especial para o estrangeiro. A 

publicação tem também presença na Internet. 

 

Ligação aos emigrantes 

A partir dos anos 60, quando uma parte da população de Arcos de Valdevez 

emigrou, o Notícias dos Arcos tornou-se numa peça fundamental tanto para quem 

partiu em busca de melhores condições de vida como para quem por lá ficou, conta o 

Director da publicação, Mário Pinto. Chamavam-lhe a “carta grande”, que trazia 

notícias da família e da terra, porque os familiares não sabiam escrever, ajudando a 

manter os laços de proximidade, apesar da distância física.  

As condições sociais mudaram, mas o jornal continua a dedicar uma atenção 

especial aos emigrantes, tendo regularmente um espaço dedicado às actividades das 

“Casas de Arcos de Valdevez” espalhadas pelo mundo, que permitem a quem vive em 

Portugal ter notícias da diáspora. O semanário procura marcar presença nos 

momentos mais significativos da comunidade arcuense além-fronteiras e manter uma 

rede de correspondentes que asseguram as notícias da vida da diáspora. “Eles fazem 

questão que o jornal esteja presente. Essa presença é tão importante como estarem as 

autoridades”, afirma Mário Pinto.  

Este responsável sublinha o esforço que o título detido pela Jornalgraf, Edições, 

Lda, uma empresa familiar, composta por Mário Pinto e pelos filhos, faz para manter 

esta aposta, uma vez que é “caríssimo enviar o jornal para os emigrantes” e o número 

de leitores nas comunidades portuguesas – que são muitos superiores aos exemplares 

enviados, uma vez que um jornal passa por várias casas – não tem reflexo no estudos 

de audiência. Mário Pinto refere que o jornal é assinado por emigrantes de outras 

regiões do país, que gostariam de ter uma publicação semelhante nas respectivas 

terras, que lhes permitisse manter a ligação às origens. 
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A diminuição da comparticipação da expedição postal obrigou o jornal a 

aumentar o preço, algo que Mário Pinto diz ter sido “trágico”: de 25 euros para os 

assinantes de Portugal e 50 no estrangeiro, em 2006, a assinatura passou para 27 

euros em Portugal, 60 euros na Europa e 70 no resto do mundo, em 2007. No ano 

seguinte, manteve os mesmos preços, voltando a aumentar para o estrangeiro em 

2009 (27 euros em Portugal, 70 euros na Europa e 80 no resto do mundo). 

O jornal tinha 4.750 assinantes em 2007, tendo perdido aproximadamente mil 

(cerca de 30%) com o aumento do preço, a maior parte deles no estrangeiro, números 

que o jornal tem vindo a tentar reverter. Actualmente, tem 1.893 assinantes em 

Portugal, 807 no estrangeiro (em países como Espanha, França, Suíça, Bélgica, 

Alemanha, Luxemburgo, Austrália, Venezuela ou Brasil) e 100 na edição na Internet, 

estando a tiragem do jornal nos 3.510 exemplares. “É incrível como é que o Estado, 

que gasta dinheiro em tantas coisas mal gastas, anda a contar os tostões para poupar 

no porte pago. O porte pago reverte mais a favor dos assinantes do que propriamente 

dos proprietários. Nós nem lucramos nada porque o subsídio não nos é pago a nós. É 

pago aos Correios”, diz.  

Por seu turno, o Chefe de Redacção, Jorge Pinto, afirma que “o Governo cortou 

nas despesas, mas também cortou nas raízes das pessoas”, sustentando que “quando 

se está lá fora o jornal é sagrado, lê-se de fio a pavio”. Jorge Pinto refere que quem 

mantém estes vínculos são sobretudo as pessoas mais velhas, uma vez que os filhos 

dos emigrantes vão perdendo os laços, embora haja excepções, como um jovem 

militar do exército norte-americano, filho de arcuenses, que quis ser investido major 

em Arcos de Valdevez. O jornalista, que também passou pela experiência de viver 

longe de casa, como combatente no ultramar, refere que os emigrantes acham mais 

interessantes os artigos que falem “da terra deles” – quem nasceu, quem morreu ou o 

caminho que se está a fazer – do que as secções de opinião.  

 

Prazo para a regularização das assinaturas devia ser revisto 

O Director queixa-se das tarifas que os CTT praticam, acusando a empresa de não 

ter “em consideração o valor social da comunicação social, principalmente a local”. O 

jornal está a fazer uma experiência de envio pela Iberomail para o estrangeiro, mas 

mantém-se a ligação aos CTT para o resto dos assinantes. A empresa tem distribuição 
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própria no quiosques do concelho, sendo que as vendas em banca representam cerca 

20% dos exemplares, tendo vindo a registar um “aumento moderado”. 

Este responsável gostaria de ver revisto o prazo para a regularização das 

assinaturas, uma vez que esta regra é difícil de cumprir, especialmente quando se trata 

de emigrantes, que por vezes não vêm todos os anos a Portugal. O jornal fez 

campanhas de sensibilização junto dos assinantes para a necessidade de cumprirem os 

prazos, tendo inclusivamente passado a incluir a data em que expira a assinatura no 

impresso do nome e do endereço. 

Foi a pensar nos custos da assinatura em papel para os leitores do estrangeiro, 

mas também para acompanhar a evolução tecnológica, que o jornal avançou, em 

2008, com a assinatura online  (25 euros), através da qual os assinantes podem ter 

acesso aos mesmos conteúdos que a versão impressa. A página é actualizada sempre 

que se justifica e tem um fórum, que já tem contado com a participação do Presidente 

da Assembleia Municipal. A editora da edição online é a filha de Mário Pinto, a 

advogada e escritora Paula Pinto. O desenvolvimento do site foi apoiado no âmbito 

dos incentivos ao desenvolvimento empresarial.  

Mário Pinto nota que, numa primeira fase, como “revolta” pelo aumento do 

preço, alguns leitores optaram pela assinatura online, mas “passado pouco tempo já 

estavam a pedir outra vez o jornal em papel”. Este responsável alerta, ainda, para o 

facto de a assinatura online fazer “confusão” a muitos leitores, porque não sabem 

“lidar com os meios electrónicos”. 

O jornal continua a enviar exemplares impressos para algumas instituições 

porque tem “bom coração”, apesar de lhe “sair do bolso”. Mário Pinto lamenta que a 

“promessa” e o “imperativo da lei” relativamente à distribuição da publicidade 

institucional nunca tenha funcionado, o que cria alguns problemas para “manter o 

equilíbrio financeiro”. Este responsável diz que é difícil conseguir captar publicidade 

porque “a terra e a região não tem grandes estruturas económicas”, notando uma 

diminuição dos anúncios das autarquias. Por outro lado, denuncia a existência de 

práticas de “concorrência desleal”. “Embora o Notícias dos Arcos tendo bastantes 

assinantes para a média dos jornais do seu nível, mas que às vezes se atrasam, o que 

em algumas ocasiões cria alguns problemas de tesouraria, a publicidade é realmente 

uma receita imprescindível para os meios de comunicação social”, afirma.  
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“O ideal era podermos sobreviver por nós próprios. Eu gostaria que os jornais 

pudessem ser empresas viáveis financeiramente e também em termos de conteúdos. 

Este sistema de publicidade institucional ou se põe a funcionar ou tal como está não 

vale a pena. Também não penso que seja isso que vai resolver o problema, porque a 

publicidade institucional tem pouca expressão”, declara, sublinhado que “o essencial 

era tarifas de transporte de jornais mais baratas”.  

Em seu entender, deveria haver “o máximo” de comparticipação para o 

estrangeiro. Acrescenta, ainda, que o desaparecimento do incentivo “eventualmente 

criaria problemas de sobrevivência” ao Notícias dos Arcos. “Prestamos um serviço 

público na divulgação da língua e da cultura portuguesas. Há muitos assinantes que 

ensinaram aos filhos a língua e alguns aspectos do país a partir do jornal”, assegura. 

Mário Pinto refere que o lucro não é a principal motivação para a continuação do 

jornal. Apesar de ter uma estrutura empresarial, o Director afirma que o Notícias dos 

Arcos, tal como se passa com outras publicações semelhantes, “vive com muito 

espírito de sacrifício e dedicação”. “Se estivesse à espera dos lucros para sobreviver, 

não dava”, assegura.  

O Notícias dos Arcos teve uma primeira série, que começou em 1906. A segunda 

etapa da publicação começou em 1931, tendo Mário de Barros Pinto, pai de Mário 

Pinto, adquirido o título e assumido a direcção na década de 60 do século passado. Em 

2002 a empresa deixou de ter gráfica própria – a Gráfica do Vez – e passou a imprimir 

o jornal numa gráfica externa. A família chegou a possuir também o jornal Povo da 

Barca, que foi vendido em 2009. 

Segundo o actual Director, foi pela mão de Mário Barros Pinto que, em pleno 

Estado Novo, o jornal deixou de ter a designação ‘órgão da União Nacional’  e passou a 

ser um ‘quinzenário regionalista’, “não apenas no cabeçalho, mas no seu conteúdo”. 

Segundo Mário Pinto, o “jornal tornou-se importante em termos sociais, porque 

tomava a iniciativa”. Mário Tavarela Lobo (1997: 198) escreve que “tomando a sua 

iniciativa ou secundando calorosamente as mais variadas e profícuas campanhas 

desenvolvidas nos diversos sectores da administração pública ou privada, o Notícias 

dos Arcos constituiu sempre, nesta fase da sua existência, poderoso motor de 

desenvolvimento concelhio e regional”. 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

374 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

Mário Pinto seguiu as pisadas do pai na orientação do jornal: “Que outra política 

o jornal poderia seguir que não a defesa dos interesses dos Arcos? Era a mais nobre 

missão do jornal”. Este responsável admite que, por causa da sua ligação a diversos 

movimentos culturais, aprofundou este aspecto. Em relação à orientação política, e 

apesar de no passado Mário Pinto ter mantido ligações partidárias a título pessoal, o 

Director assegura que o “jornal teve a preocupação de ser sempre ideologicamente 

independente”. Como sinal de “pluralismo” este responsável aponta a rubrica 

intitulada ‘À Vez’, na qual todos partidos políticos com assento na Assembleia 

Municipal de Arcos de Valdevez (PSD, PS, CDS-PP e CDU) têm um espaço de opinião. 

Mário Pinto refere a preocupação que o jornal tem com os problemas locais, daí 

que seja prestada uma atenção particular às freguesias, muitas delas desertificadas, 

através de uma rubrica em que semanalmente é dado destaque a uma das localidade 

do concelho e através das notícias das freguesias que para além desse espaço 

específico são publicadas no resto do jornal. A publicação também dedica atenção ao 

desporto, especialmente ao CRAV – Club de Rugby de Arcos de Valdevez, às 

actividades das escolas e aos produtos locais, tendo até nas instalações um pequeno 

museu do jornal e uma loja, onde os assinantes podem comprar recordações da sua 

terra. O jornal inclui também a rubrica ‘Quentes e Boas’, que algumas pessoas 

apontam como sendo uma das secções mais lidas e comentadas do jornal. 

O Director admite que gostaria de ter mais jornalistas para poder responder a 

mais solicitações, mas as limitações financeiras impedem o reforço do quadro de 

pessoal. A empresa tem cinco funcionários remunerados e a trabalhar a tempo inteiro 

e um colaborador externo. Dos cinco funcionários, quatro são da redacção, sendo 

responsáveis pela escrita, captação de imagens e paginação, mas que também podem 

dar apoio na área administrativa quando faz falta. O jornal conta com o apoio de cerca 

de dezena e meia de colaboradores nas freguesias e nas comunidades arcuenses 

espalhadas pelo país e pelo mundo. As despesas ascenderam, em 2009, a 173.185,94 

euros e as receitas a 159.412,14 euros. O jornal gastou 40.633,78 euros com a 

expedição e 40.003,23 com a produção e impressão da publicação. O jornal tem quatro 

computadores e dois carros. 

 

Abertura à comunidade 
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 A abertura à sociedade leva o jornal a apresentar uma página quinzenal do 

Agrupamento de Escolas de Valdevez, chamada ‘Arco Escolar’, da responsabilidade da 

Equipa de Promoção da Imagem e das Ideias do Agrupamento, surgida no âmbito da 

equipa do Plano Tecnológico de Educação, que tem por objectivo divulgar as 

actividades dos estabelecimentos de ensino.  A coordenadora, Maria Helena Aguiar, 

referia, no final do ano lectivo 2009/10, a possibilidade de estabelecer uma 

cooperação com o outro semanário de Arcos de Valdevez, o Notícias Arcoenses, e com 

a Rádio Valdevez. A professora nota que a população adulta tem hábitos de leitura da 

imprensa regional, mas admite que “no meio de muita informação, os jovens estão 

muito pouco informados”.  

A bibliotecária da Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo nota que o Notícias 

dos Arcos é muito lido. Catarina Viana revela que este jornal faz parte do lote de 

publicações periódicas que são levadas para duas empresas de grandes dimensões 

instaladas no concelho, no âmbito do ‘Facilita’, um projecto pioneiro de promoção da 

leitura junto da população adulta que a biblioteca está a promover, com 

financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta iniciativa inclui o envio diário de 

jornais e revistas e encontros quinzenais de promoção da leitura, nos quais um técnico 

leva os livros, CD e DVD que as pessoas pedirem. Para além das iniciativas entre portas, 

a instituição já participou noutros projectos de divulgação da leitura junto da 

comunidade, como o ‘Biblio-Café’, que consiste em disponibilizar publicações num 

café.  

Catarina Viana sublinha a dificuldade de chegar a uma população de 24 mil 

habitantes, dispersa no território, uma parte importante do qual montanhoso. Para 

esta bibliotecária, a comparticipação da expedição postal só é incentivo à leitura se se 

entender a leitura “no conceito mais vasto de informação, de conhecimento e de 

actualização permanente”. Em seu entender, trata-se de um “incentivo à informação”. 

Dada a importância da imprensa regional para os emigrantes e para “manter a língua 

portuguesa viva”, o “porte pago para o estrangeiro deve ser incentivado”. 

A responsável pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez corrobora que o jornal é lido e comentado no concelho. A Autarquia envia 

regularmente informação para este jornal, à semelhança do que faz para outros meios 

de comunicação social, de âmbito local, regional e nacional, e também assina o 
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Notícias dos Arcos. Maria João Brito refere que o material costuma ser publicado, 

contribuindo para a informação da população residente no concelho e além-fronteiras. 

Em relação à publicidade, esta responsável diz que a Edilidade tenta fazer uma 

distribuição “equilibrada”, sendo o material a divulgar nos jornais locais composto 

sobretudo por actos de publicitação obrigatória ou por anúncios de eventos 

esporádicos. Em seu entender, dadas as dificuldades financeiras sentidas pela 

imprensa local, sem o incentivo à leitura, o preço das assinaturas teria de aumentar, 

diminuindo o impacto das publicações. 

O responsável da Secção Comercial da Cooperativa Agrícola de Arcos de 

Valdevez e Ponte da Barca, Amaro Amorim, revela que o Notícias dos Arcos costuma 

publicar as informações que lhe são enviadas sobre aquela entidade. Este responsável 

refere que isso é importante para “aumentar a visibilidade da instituição”, para além 

de “ser útil”, pois leva a informação aos “emigrantes e a pessoas que vivem noutras 

zonas do país”, embora a Cooperativa tenha canais próprios de comunicação com os 

seus associados.  

Em pleno mês de Julho, quando nas ruas de Arcos de Valdevez já se confundiam 

sotaques, Conceição Viana aproveitou as férias em Portugal para ir pagar a assinatura 

do jornal. Primeiro esteve no Brasil e depois foi para os EUA. Sentia “falta de notícias 

da terra”, por isso o jornal serve para “matar saudades”. As notícias que chegam – até 

os anúncios de necrologia – “dão para lembrar”. Questionada sobre se acha caro o 

preço da assinatura, responde com um Português que lhe ficou desde os tempos em 

que viveu do outro lado do Atlântico: “É caro? É de graça. O pessoal é que é mão de 

vaca. Quer ganhar, mas não quer gastar”. Em relação ao período para pagar a 

assinatura, admite que há quem esteja muito tempo sem vir a Portugal, como 

aconteceu com ela, ou que venha por um período muito curto, que não chega para 

tudo. Mas esta emigrante considera que há sempre alguém que esteja cá que pode 

pagar a assinatura.  

Já Armando Brito foi ao Notícias dos Arcos para mudar temporariamente o 

endereço de envio do jornal de França para Portugal, pois ia permanecer por cá uns 

meses. Este emigrante diz que “gosta das notícias” e de “saber o que se passa”, por 

isso “lê tudo”, desde o princípio ao fim do jornal. Considera que a assinatura é cara, 

como tudo hoje em dia, mas quem quer ler tem de pagar. 
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Os quiosques contactados no centro da vila confirmam que vendem o jornal e é 

possível encontrá-los em muitos estabelecimentos de pastelaria e restauração. Já no 

Soajo, em plena zona de montanha, as pessoas referem que a forma mais simples de 

obter os jornais é através do correio, pois nas imediações não há qualquer ponto de 

venda. Na Peneda, também nos 13 mil hectares do concelho que pertencem ao Parque 

Nacional da Peneda-Gerês, dizem que o quiosque mais próximo “fica pertinho”, a 28 

quilómetros, no concelho vizinho, Melgaço. 

É nesta zona de montanha que existe o jornal local Voz do Soajo, que usa o 

correio para chegar a casa das pessoas. Esta publicação fundada em 1975, da 

Associação Cultural e Desportiva do Soajo, tem uma tiragem de 1.500 exemplares e 

cerca de 700 assinantes. O jornal já teve porte pago, mas deixou de cumprir os 

critérios para ter acesso ao incentivo. “Agora só dão porte pago a jornais que sejam 

empresas. Nós não podíamos ser empresa com o nosso tamanho, porque não 

conseguíamos pagar ao contabilista”, conta o Director, Joaquim Barreira, explicando 

que, para isso acontecer, seria necessário mudar os estatutos da associação. A 

ausência do apoio obrigou a aumentar o preço da assinatura, o que levou à perda de 

30 a 40% dos assinantes, e aumentou as dificuldades de tesouraria, a ponto de 

Joaquim Barreira equacionar o fim do título. Este responsável refere que as pessoas 

são “pouco dados da leitura” e que “a única coisa” que as “pode mobilizar para a 

leitura ainda é alguma coisa ligada às raízes delas”, por isso defende que o apoio para 

o envio das publicações deve continuar. 

 

Ficha: 

Título: Notícias dos Arcos 

Localização: Arcos de Valdevez, Viana do Castelo 

Propriedade: Jornalgraf, Edições, Lda. Detentores de mais de 10% de capital social: 

Mário Gaspar Leite de Barros Pinto e Maria da Graça Teixeira de Queiroz 

Periodicidade: Semanário 

Tiragem: 3.510 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim 

Período de realização: Primeira quinzena de Julho de 2010 
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Entrevistas: Co-proprietário e director do Notícias dos Arcos, Mário Pinto; Chefe de 

Redacção do Notícias dos Arcos, Jorge Pinto; Coordenadora da Equipa de Promoção da 

Imagem e das Ideias do Agrupamento de Escolas de Valdevez, Maria Helena Aguiar; 

Bibliotecária da Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo, Catarina Viana; 

Responsável pela Secção Comercial da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez, 

Amaro Amorim; Responsável pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez, Maria João Brito; Director do jornal Voz do Soajo, Joaquim Barreira; 

responsáveis por quiosques e postos de venda de jornais; dois assinantes; população. 
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Notícias de Manteigas 

 

Um jornal propriedade de uma cooperativa numa localidade do interior e com 

tendência para a desertificação. O Notícias de Manteigas perdeu o apoio do Estado 

com a introdução da cláusula que impõe a contratação de pelo menos um jornalista, 

algo que lhe é impossível de acordo com os seus estatutos cooperativos. Jornal de 

proximidade, de pequena dimensão e mensário, o Notícias de Manteigas conta com 

uma tiragem de 1.500 exemplares por edição. 

 

“O Notícias de Manteigas é um mensário sem qualquer ajuda do Estado” 

Antes da última revisão na legislação, o jornal recebia o porte pago de 60% para 

expedição nacional e 50% para o estrangeiro, beneficiando, ainda, de alguma 

publicidade institucional. A falta de porte pago para as cooperativas existe porque o 

trabalho desenvolvido é gratuito, e José Saraiva acrescenta que os pagamentos 

facturados (contabilista e directora) servem apenas de gratificação simbólica pelo 

serviço prestado. Esta é uma discriminação negativa, assente num regime injusto, 

provocado por uma era de economicismos. Os jornais de província deviam ser mais 

acarinhados, pela sua atitude de grande autonomia e vontade, defende aquele 

responsável. 

Para José Duarte Saraiva, ao apoiar-se com 40% as grandes empresas 

jornalísticas, é óbvio que se está a contribuir para a falência dos pequenos jornais de 

província. A sorte desses jornais e, em particular deste jornal, é uma gestão rigorosa, a 

generosidade das pessoas que vão pagando a anuidade, alguma publicidade 

institucional (apoios camarários) e a necrologia (onde, reconhecendo as dificuldades, 

não cobram a toda a gente). Só isto é que dá um contributo de sustentabilidade a este 

projecto.  

Tendo contactado o ICS, o Presidente da Cooperativa Jornalística de Manteigas 

recebeu como justificação, para a não atribuição do apoio, a inexistência de um 

profissional a tempo inteiro. Contudo, diz José Duarte Saraiva, “há que ter em conta 

que este projecto é uma cooperativa e que se esqueceram das cooperativas quando 

legislaram”. O Notícias de Manteigas não tem uma estrutura empresarial, apesar de 

pagarem todos os impostos e quotas. Confrontando outros grupos parlamentares, na 
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esperança de algum tipo de apoio, nomeadamente o PCP, a resposta que recebe é a de 

que nada podem fazer, uma vez que a lei não os contempla.  

O jornal mantém-se estável, mas como uma sensação de injustiça que já foi 

reportada às instituições que orientam a comunicação social. As respostas formais que 

recebem remetem para a obrigação de ter pelo menos um profissional, o que ficaria, 

por si só, mais caro do que o pagamento da franquia postal mensal. Para José Duarte 

Saraiva, vivemos numa época de individualismo nacional, pondo em causa o espírito 

de cooperativa e dos cooperantes. 

A escala a que trabalham é menor, mas, com o esforço e ao nível a que podem 

trabalhar, fazem um serviço para o concelho e estão a sintonizar as pessoas na história 

local. Há a preocupação de proceder a uma projecção do que se faz em Manteigas, de 

modo a que se possa religar à memória no futuro. Os emigrantes dão especial atenção 

ao jornal: ele é desejado, esperado e reconhecido. Desta forma, não pode deixar cair o 

jornal. Contudo, José Duarte Saraiva não se sente acompanhado neste sentimento 

ético, reconhecendo que a cultura é para os solitários e não para as multidões. 

Para finalizar, não percebe porque as cooperativas que têm jornais foram 

marginalizadas, na medida em que não podem ter funcionários. O Instituto António 

Sérgio, que rege as cooperativas, não foi tido em conta na alteração da lei do incentivo 

à leitura. Os cortes no porte pago são um grande problema e José Saraiva Duarte 

lamenta que haja muitos títulos que já não saem, mas que continuam a existir (por 

arrasto ao benefício do apoio), enquanto o Notícias de Manteigas, sendo um jornal 

vivo, a cumprir todos os parâmetros exigidos, não tem acesso ao apoio. 

 

Um projecto altruísta 

Este jornal assenta no regime de cooperativa e foi fundado em Novembro de 

1977, por um grupo de jovens desempregados, com espírito revolucionário. Manteigas 

tinha tido um jornal que fora extinto nos anos 70, o Ecos de Manteigas. 

O Notícias de Manteigas tem 1.400 assinantes, dos quais 1.000 não estão em 

Manteigas (alguns espalhados pela África do Sul, França, Brasil e Alemanha). É um 

jornal que contribui muito para a literacia (uma vez que as pessoas não lêem mais 

nada, na óptica do Presidente) e para a afectividade e ligação à terra. Este jornal é, 

segundo José Duarte Saraiva, um instrumento de cultura local e um serviço à 
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comunidade. Vê, por exemplo, a necrologia como uma secção de extrema importância, 

ao carregar consigo um grande valor simbólico. Diz que, em termos afectivos, estas 

coisas não têm preço. Se não houver um jornal na terra, há laços que se perdem. 

Refere, também, que as pessoas contribuem para o projecto, passando-se o mesmo 

com a publicidade institucional da autarquia.  

Os moldes de cooperativa da criação do jornal estão baseados no trabalho não 

remunerado, hierarquicamente organizado em Direcção, Assembleia Geral e Conselho 

Fiscal. O mandato do Presidente da Direcção é de dois anos, sendo que José Duarte 

Saraiva já ocupa o cargo há cinco anos. Para além disso, colabora com o jornal desde 

1978. 

A tiragem da edição é de 1.500 exemplares, cumprindo, ao nível da cooperativa, 

todos os parâmetros exigidos pelo GMCS. Têm uma Contabilista (recompensada com 

100 euros mensais) e uma Directora, a quem atribuem 300 euros por mês, como 

gratificação simbólica pelo trabalho prestado. Pagam quotas e taxas à ERC e à API, 

comprovam regularmente a sua existência e actividade à ERC e têm estatuto editorial. 

Enquanto Presidente da Direcção, José Duarte Saraiva, faz a gestão administrativa do 

jornal, contribuindo também para os conteúdos publicados. Não há uma redacção 

formalmente constituída, mas há regularmente colaboradores voluntários, todos eles 

não pagos. 

O jornal aposta na qualidade do produto final, ficando a impressão, em papel 

couché, da tiragem de 1.500 exemplares, em cerca de 600 euros. Para venda, em 

banca, são reservados 20 jornais que ficam disponíveis numa livraria da vila. Em 

Manteigas, quem quer ler o jornal é assinante, havendo meses em que os 20 jornais, 

postos na banca, não são vendidos. Os índices de venda variam com os índices de 

mortalidade na localidade, tendo em conta que 60% da população é idosa.  

Em termos de assinaturas, há dez anos que os números se mantêm. A assinatura 

para o estrangeiro fica por 14 euros, a nacional por 11 euros. O número de assinaturas 

só não é menor, diz José Duarte Saraiva, porque há alguma tolerância, por parte da 

administração do jornal. Há uma média de 20 a 30% de assinantes que não pagam. 

Contudo, às vezes pagam vários anos seguidos. Para a cobrança das assinaturas e da 

necrologia, contam com a ajuda de um comerciante da vila, que há dez anos 

disponibiliza o seu estabelecimento. 
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A redução progressiva da publicidade tem trazido imensas carências e 

dificuldades que se agravam, agora, com a exclusão do subsídio do porte pago, em 

2008, que recebiam desde 1993. 

A Cooperativa partilha edifício com a ASE – Amigos da Serra da Estrela – e está 

equipada com quatro computadores. O Notícias de Manteigas conta com seis 

colaboradores permanentes e três pontuais. A edição mensal tem uma secção de 

desporto, um espaço de crónicas (AFACIDASE e João Gabriel) e lugar para opinião (de 

duas a três páginas). De ressalvar que as notícias são normalmente locais. A 

publicidade é escassa, apresentando uma média de meia página por edição.  

Não possuem sítio na Internet, projectando, todavia, a possibilidade de o vir a 

fazer, mediante pagamento para o acesso. A participação permitida é quase total: o 

leitor tem a possibilidade de escrever e mandar para o jornal os assuntos que entender 

serem pertinentes para a comunidade.  

As 1.418 assinaturas ocupam uma boa fatia da tiragem, sendo os restantes para 

venda, ofertas (Junta de Freguesia, Santa Casa da Misericórdia) e permutas. 

O gasto relativo aos CTT e gráfica ronda os 6.000 euros anuais, quantia que seria 

abatida, com os 2.400 euros anuais do porte pago. 

Maria do Céu Paiva, Directora do jornal, é a responsável principal pela produção 

do jornal, organizando e revendo as colaborações regularmente enviadas pelos 

cidadãos. Trabalha na rádio local e aponta como ajuda importante a colaboração do 

Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Manteigas. Maria do Céu Paiva 

reconhece que o jornal tem vindo a captar novos colaboradores, o que assegura a 

sustentabilidade do projecto. Quando começou a dirigir as edições, pensou que o 

trabalho teria de ser feito com um volume muito escasso de material, o que mais tarde 

veio a descobrir não acontecer.  

O jornal tem 12 páginas, atingindo o seu pico de trabalho entre o dia 5 e 10 de 

cada mês. Finalizado, o jornal é enviado normalmente no dia 10, chegando aos leitores 

por volta do dia 15. Do seu emprego, na rádio local, traz entrevistas transcritas, o que 

ajuda a combater a falta de voluntários no projecto. Para a paginação, feita por ela, 

recorre ao software InDesign. 

 

A comunidade local 
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Apesar de serem o único jornal do concelho, os jornais Interior e Nova Guarda 

cobrem algumas notícias de Manteigas. O jornal é uma realidade muito importante no 

concelho, até porque desde os anos 20 há uma publicação em Manteigas (com o 

interregno dos anos 70). Sem o jornal, Saraiva Duarte admite que a comunidade de 

3.500 habitantes ficaria mais empobrecida. 

Patrícia Martins, técnica responsável pelo Arquivo Municipal, onde se pode 

encontrar a Biblioteca, observa que grande parte da população é assinante da 

publicação, justificando a reduzida afluência de leitores à biblioteca. “Os poucos que 

vão são os que não assinam.” Lamenta, ainda, que haja poucos visitantes, e uma ínfima 

parte dos quais interessada nas edições actuais do Notícias de Manteigas, na 

Biblioteca e no Arquivo Municipais. 

O Presidente da autarquia destaca o papel importante do jornal na divulgação de 

eventos, da cultura e da história do município. Uma parte da identidade de Manteigas 

seria perdida se o jornal desaparecesse, afiança Esmeraldo Carvalhinho. “Para além da 

função informativa, acresce o facto de o Notícias de Manteigas ser o único jornal com 

sede no concelho, avocando para si um papel importantíssimo ao nível da cultura no 

seio da comunidade, desde a sua fundação, em 1977, até aos dias de hoje, assumindo-

se como arauto da informação e ao mesmo tempo um acervo da história local.”  

Face à imparcialidade e neutralidade que as entidades devem cultivar junto dos 

media, a Câmara não atribui qualquer subsídio ao jornal, apesar de usufruir de duas 

assinaturas anuais gratuitas, sendo que um exemplar se destina a depósito no Arquivo 

Municipal. Com alguma regularidade, o Município coloca publicidade no jornal, quer 

de âmbito legal e obrigatório, quer de âmbito institucional. De uma forma geral, o 

autarca considera que “a imprensa regional desempenha meritoriamente o objectivo 

informativo e de divulgação das comunidades em que está inserida.” 

Paulo Costa, Presidente da Junta de Santa Maria, refere que o jornal é o cordão 

umbilical que ainda liga os emigrantes à sua terra natal. Salienta a importância do 

Notícias de Manteigas para a comunidade emigrada, referindo a participação de 

alguns, enquanto colaboradores assíduos do jornal. Apesar de não ser muito regular o 

uso do jornal como suporte publicitário, encara o seu eventual desaparecimento como 

uma perda enorme. “Esta terra ficaria mais pobre, perderia parte da sua essência.” 

Considera o porte pago, tal como todos os outros apoios à imprensa regional, 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

384 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

absolutamente fundamentais, uma vez que este é um fenómeno que vive muito da 

dedicação das pessoas e com muitas dificuldades. 

 

Ficha: 

Nome: Notícias de Manteigas 

Localização: Manteigas, Guarda 

Propriedade: Cooperativa Jornalística de Manteigas 

Periodicidade: Mensário 

Tiragem: 1.500 exemplares 

Incentivo à Leitura: Não 

Período de realização: Terceira semana de Outubro de 2010 

Entrevistados: José Duarte Saraiva, Presidente da Cooperativa Jornalística de 

Manteigas, proprietária do Notícias de Manteigas; Maria do Céu Paiva, Directora do 

Notícias de Manteigas; Esmeraldo Carvalhinho, Presidente da Câmara Municipal de 

Manteigas; Paulo Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, em 

Manteigas; Patrícia Martins, responsável pelo Arquivo Municipal. 
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O Jornal de Estarreja 

 

O Jornal de Estarreja sobrevive no mercado sem ter incentivo à leitura, que 

perdeu por não ter o quadro mínimo de pessoal para aceder ao apoio. A obtenção do 

incentivo daria a este projecto fôlego financeiro para poder contratar mais uma 

pessoa. O título com 127 anos foi adquirido há cerca de sete por uma nova equipa, que 

procedeu à sua reformulação gráfica e de conteúdo. Segue-se, no futuro, a aposta na 

produção de conteúdos multimédia do único semanário de Estarreja. 

 

Nova vida para título centenário 

Foi há quase sete anos que Andreia Tavares e a mãe compraram O Jornal de 

Estarreja, um título que tem actualmente 127 anos, um investimento de 25 mil euros. 

Depois de cerca de meio ano de avaliação da publicação, iniciou-se a remodelação da 

imagem gráfica, a cargo de uma designer, e do conteúdo do semanário. A Directora 

explica que reduziu a dependência informativa da Câmara Municipal e o espaço 

dedicado à opinião, que passou a ser em 90 por cento dos casos composta por pessoas 

e temáticas de Estarreja, neste jornal de 16 páginas. Depois, veio a página na Internet, 

uma área que vai ser aprofundada em 2011, com o início da produção multimédia. 

Andreia Tavares é a única pessoa efectiva no quadro de pessoal do semanário 

detido pela Ediesta – Editorial Estarrejense Lda, assegurando a escrita, a paginação e  

administração. O jornal tem também um comercial, uma colaboradora na área de 

secretariado em part time e por uma colaboradora comercial para iniciativas 

esporádicas.  Este reduzido quadro de pessoal foi o motivo pelo qual a publicação 

deixou de ter incentivo à leitura, em 2007. “Estivemos a fazer as contas e tínhamos de 

ter dois jornalistas com carteira profissional, mais uma pessoa no secretariado ou na 

área comercial. Em termos económicos, mais valia não ter porte pago do que 

aumentar o quadro de pessoal, até porque o porte pago tem tendência a diminuir”, 

afirma. Esta responsável refere que se conseguisse ter novamente o apoio poderia 

contratar mais um colaborador. “Era só um emprego, mas se todas as empresas 

criassem mais um posto de trabalho já diminuía bastante o desemprego”, diz. 

Esta licenciada em Comunicação Social revela que os “maiores prejudicados” 

pelo corte do incentivo à leitura foram os emigrantes, por causa do aumento do custo 
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da assinatura. O jornal passou, então, a prever a possibilidade de os emigrantes 

receberem todas as edições impressas ou apenas uma edição impressa por mês, bem 

como uma assinatura exclusivamente electrónica. “Os emigrantes são os maiores 

prejudicados e são os que mais reclamam pelo corte do porte pago, até porque os 

nacionais não se aperceberam do aumento que tivemos de fazer. Aumentámos a 

assinatura um euro, mas não aumentámos mais de forma a continuarmos a ter os 

assinantes, em prejuízo das contas do jornal”, revela.  

Dos 200 assinantes que o jornal tinha no estrangeiro, 50 (25%) desistiram da 

assinatura. Ao todo, o jornal tem actualmente 1.500 assinantes e uma tiragem 

semanal de 2 mil exemplares. As vendas em banca rondam os 100 exemplares. Andreia 

Tavares refere que existe a tradição de assinar o jornal, até porque fica mais barato, 

por isso a venda em banca é residual. “Quando eu cheguei, há sete anos, só havia dois 

pontos de venda do jornal, agora há cerca de uma dezena. Termos o jornal à venda nas 

freguesias de Beduído, Avanca, Parilhó e Veiros, embora não seja muito significativo”, 

refere. Esta responsável acrescenta que há partes do concelho em que “não vale a 

pena ter à venda em banca”, nomeadamente na zona sul, como é o caso de Salreu, 

Canelas, Fermelã, porque “há muitos assinantes e há a tradição passar o jornal para a 

casa ao lado depois de ter sido lido ”. O jornal é que trata da distribuição no concelho. 

 

Investimento deveria ser tido em conta 

Com um volume de negócios de 80 mil euros, o jornal tem na impressão a sua 

maior despesa (cerca de 2.500 euros por mês), seguindo-se os Correios (1.300 euros 

por mês). Em relação às receitas, o jornal tem 15 a 16 mil euros de assinaturas por ano, 

sendo o resto proveniente sobretudo da publicidade. Embora realçando que o 

incentivo à leitura financeiramente seria “um fôlego” para o jornal, a co-proprietária 

diz que, olhando do ponto de vista meramente empresarial, compreende os cortes. 

“Em termos económicos, as empresas têm que ser auto-suficientes, 

independentemente dos custos que tenham para expedir o seu produto. Outra 

empresa que não tenha jornais e que tenha que mandar produtos pelos Correios tem 

que pagar esse custo. Obviamente que o jornal também tem de pagar”, refere, 

sublinhando: “Não podemos estar à espera que o Governo nos dê apoio para tudo”.  

Contudo, atendendo a que “o objectivo dos jornais é diferente”, pela vertente 
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“cultural” que têm, considera que “seria mais justo” a atribuição do porte 

pago/incentivo à leitura.  

Andreia Tavares diz que o apoio para a distribuição “seria o mais importante 

deles todos” e questiona a existência de critérios diferentes para a atribuição do porte 

pago/incentivo à leitura e para os apoios directos. O jornal recebeu apoios para fazer a 

página na Internet, comprar um novo computador e uma nova impressora. “Porque é 

que acham importante apoiar numa área – cumprimos todos os requisitos e o valor 

não foi grande – e porque é que não nos apoiam no porte pago? Se acham importante 

dar apoio para um porque é que não dão para outro? As regras de um apoio e de outro 

não são as mesmas. Devia haver uma relação. Podia haver regras semelhantes”, 

afirma.  

Para a Directora, este apoio “é um incentivo à leitura se for entendido como um 

apoio ao jornal para o jornal não aumentar o valor das assinaturas. É o Governo que 

dá, através das empresas, um apoio às pessoas para elas continuarem a receber os 

jornais”. Esta responsável reconhece que “há muitos jornais que deixaram de existir 

exactamente porque perderam o porte pago, o que quer dizer que eram jornais sem 

estabilidade financeira e económica para subsistir”. 

Na sua opinião, a existência de um investimento por parte da empresa deveria 

ser tida em conta nos critérios para a atribuição do incentivo à leitura, em vez de se 

fixarem apenas no quadro de pessoal. A publicação tem dois computadores e um carro 

comercial. O jornal comprou sem qualquer apoio estatal uma máquina fotográfica com 

várias lentes e uma máquina de filmar. “Se existe investimento é porque o projecto 

tem uma ideia para continuar, tem pés para continuar. Fizemos o investimento e 

pagámos, não ficámos a dever, foi pago à cabeça. Se há este tipo de investimento 

deveria ser um dos critérios para apoio”, afirma. Em seu entender, deveria ser tida em 

conta a área do país onde é feito investimento e a natureza do projecto. Entre os 

critérios para atribuição do incentivo aponta a “análise  do conteúdo e do esforço que 

as próprias empresas fazem”. 

A Directora refere que o “projecto tem que ser viável” porque “vive do jornal” e 

“não há um estofo financeiro por trás que o jornal possa dar prejuízo”. Esta 

responsável nota que os anunciantes estão mais retraídos nos gastos e que houve uma 

diminuição na publicidade das imobiliárias. A necrologia não é uma grande fonte de 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

388 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

receita, uma vez que os assinantes podem publicar gratuitamente este tipo de 

anúncios. Os não-assinantes pagam um valor de oito euros. 

Esta responsável diz que até “em termos contabilísticos é completamente 

mentira” que o jornal dependa da Edilidade de Estarreja: “Numa facturação anual de 

cerca de 80 mil euros, a Câmara, no ano passado [2009], deu quatro mil euros. Por 

isso, é completamente insignificante o valor que a Câmara Municipal de Estarreja dá”. 

Andreia Tavares acrescenta que, desses anúncios, “mais de 95% são editais de 

publicação obrigatória”, que a autarquia tem de “publicar num jornal regional”. 

Em termos noticiosos, a jornalista afirma que todos os comunicados são 

tratados, não havendo publicação na íntegra do material que chega. O jornal consegue 

fazer a cobertura de todo o concelho, uma vez que este município “só tem sete 

freguesias, num raio de 10 quilómetros a partir do cento”. Para além das deslocações, 

as colectividades normalmente mandam informação, uma vez que foi feita uma 

campanha de divulgação dos contactos do jornal. Os temas tratados são diversificados, 

havendo maior destaque para as colectividades locais. O desporto ocupa espaço, 

especialmente as camadas jovens.  

Andreia Tavares orgulha-se de alguns trabalhos jornalísticos que ajudaram a 

comunidade, como o caso de uma reportagem sobre uma escola que precisava de 

dinheiro para criar uma sala de ensino especial para três crianças deficientes, que 

levou uma empresa a oferecer-se para ajudar o estabelecimento de ensino, ou os 

artigos que fizeram com que acabasse o depósito de grandes quantidades de lamas no 

concelho. “Acho que deve ser este o papel da imprensa regional. Os outros só cá vêm 

em casos de desgraças ou de visitas de figuras públicas do Governo central, a fazer 

perguntas sobre Lisboa. *...+ Nós estamos cá todos os dias”, afirma, sublinhando que há 

colectividades e associações que, através do jornal, conseguem chegar a outros lados 

que elas sozinhas não conseguiriam.  

O jornal tem um site na Internet, que é actualizado “quando alguma coisa 

importante” o justifica. Alguma da informação impressa é colocada online, mas para 

ler as notícias completas é preciso ser assinante. Os assinantes da edição em papel têm 

acesso gratuito à versão online. O jornal tem uma parceria com “uma empresa da 

incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, a ‘Recortes.pt’, que 

semanalmente disponibiliza o PDF da publicação. O Jornal de Estarreja tem cerca de 50 
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assinantes da versão digital e aproximadamente 100 pessoas que consultam a página 

por dia. A meta é começar no aniversário do jornal, em Abril, com a produção de 

conteúdos multimédia. 

 

Único semanário de Estarreja 

A Câmara Municipal de Estarreja refere, através de Cristina Martins, do Gabinete 

de Comunicação e Relações Públicas, que O Jornal de Estarreja “é o único jornal com 

periodicidade de semanário, logo com maior penetração noticiosa”, pelo que a 

possibilidade de a publicação acabar seria encarada “com a incontornável preocupação 

que o desaparecimento do único semanário suscita face à necessidade da existência 

de imprensa livre e plural”.  

Através do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, a Autarquia diz que o 

incentivo do Estado para os jornais enviarem os exemplares aos assinantes “é muito 

importante como veículo cultural e também pela presença da língua portuguesa junto 

dos emigrantes”.  

Em relação ao apoio que o Governo e as autarquias devem dar à comunicação 

social, a Edilidade refere que deve ser através da colocação da “publicidade de 

carácter obrigatório”. No entanto, refere que “a comunicação social deve promover 

formas de auto-sustentação. O apoio à comunicação social deve existir nos termos da 

lei sem que tal comprometa a sua liberdade de opinião e livre tratamento da 

informação”. 

Por seu turno, o Presidente do Arsenal de Canelas considera a existência do 

jornal “valiosa”. “Os órgãos de comunicação social local são uma mais-valia para o 

desporto e não só, pois, na maior parte dos casos, são os únicos que publicam as 

nossas actividades. Temos campeões nacionais que são praticamente desconhecidos, 

porque os órgãos de comunicação principais nada se preocupam em saber o que 

temos”, afirma Mário Lapa, considerando que o desaparecimento do jornal seria “uma 

grande perda para a informação de tudo o que se passa a nível local”. 

A Coordenadora da Biblioteca Municipal de Estarreja, Mónica Varum, explica que 

esta instituição tem uma área dedicada a periódicos, com jornais diários e semanários 

regionais, nacionais e desportivos assim como revistas, sendo que os títulos 

disponibilizados vão sofrendo periodicamente ajustamentos, de forma a ter em conta 
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as sugestões dos leitores. Esta responsável nota "muito interesse" da população pelo 

Jornal de Estarreja, até porque neste momento é o único jornal semanário que existe 

naquela localidade do distrito de Aveiro, que apresenta muita informação 

relativamente àquele município. Para além deste ainda existe o jornal O Concelho de 

Estarreja, que tem uma periodicidade mensal, que também é bastante consultado. 

A Coordenadora acrescenta que, para além das actividades internas, que 

incluíram, por exemplo, no Verão de 2010, um espaço de leitura no jardim da 

Biblioteca e de várias actividades de incentivo à leitura para os mais novos, existe 

ainda um conto semanal que passa na Rádio Voz da Ria. 

Mónica Varum defende que qualquer ajuda no acesso aos jornais "é boa" e que a 

comparticipação da expedição postal nos jornais pode ser um incentivo à leitura dos 

mesmos. Contudo, na sua perspectiva, um verdadeiro incentivo à leitura "não deveria 

ficar por aí", mas também incluir outras medidas, entre as quais facilitar e promover a 

aquisição de mais livros através da redução do IVA deste tipo de produtos. 

O Programador do Cine-Teatro de Estarreja, Pedro Fernandes, considera que a 

comunicação social é importante para atrair espectadores para aquela casa de 

espectáculos, por isso gostaria que a cobertura jornalística melhorasse, mesmo a nível 

local, onde não nota que haja uma atitude pró-activa por parte d’O Jornal de Estarreja 

em relação aos eventos que realiza. O Cine-Teatro paga uma edição trimestral do 

suplemento de cultura do Diário de Aveiro, o ‘Clip’, para além de outras formas de 

divulgação, que incluem, por exemplo, passatempos com a oferta de bilhetes. 

Pedro Fernandes refere que se o Estado apoiar a imprensa deve apoiar 

“sobretudo a imprensa especializada, que prestar um serviço de qualidade e 

pertinente, que seja considerado de utilidade pública, porque há muitas publicações 

especializadas que não são de utilidade pública”. Este responsável admite também o 

apoio a alguma imprensa generalista que presta esse serviço de utilidade pública em 

condições que não lhe dão a “possibilidade de ser sustentável” – como estar em 

regiões pouco populosas e onde não há oportunidades de negócio que não lhe 

permitam subsistir através da venda de publicidade e da própria publicação – e que, 

no entanto, é “importante para as populações que serve”. 

Um dos assinantes do jornal, de 60 anos, refere que assina a publicação há seis 

anos porque “as notícias são do concelho”, considerando que esta publicação “é muito 
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importante” para Estarreja, assim “como todos os órgãos de informação regionais”. As 

notícias da sua freguesia são o que gosta mais no jornal, apontando os “destaques 

políticos subtis” como aquilo de que gosta menos. Para além desta publicação, assina o 

Notícias de Avanca, Diário de Aveiro e O Concelho de Estarreja. Já outro assinante, que 

assina a publicação há 15 anos, aponta o desporto como a sua secção predilecta, 

lamentando “a falta de reportagens sobre o desporto feminino”. Para além do Jornal 

de Estarreja, costuma comprar, no quiosque, o Jornal de Notícias e A Bola. 

Nos postos de vendas do centro de Estarreja, é referido que a assinatura é a 

principal forma de comercialização desta publicação, pelo que se vendem pouco 

exemplares quando comparado com o Jornal de Notícias, o nacional mais procurado. 

Nos cafés, há quem procure O Jornal de Estarreja quando não o leram, porque 

“gostam de ficar a saber as notícias da terra que os outros não dão”, como diz Alberto 

Rodrigues. 

 

Ficha: 

Título: O Jornal de Estarreja 

Localização: Estarreja, Aveiro 

Propriedade: Ediesta – Editorial Estarrejense, Lda. Sócios com mais de 10% do capital: 

Maria Aurora Pinho Tavares Sousa e Andreia de Lurdes Pinho Sousa Tavares 

Periodicidade: Semanário 

Tiragem: 2.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Não 

Período de realização: Primeira quinzena de Outubro de 2010 

Entrevistas: Co-proprietária e directora d’O Jornal de Estarreja, Andreia Tavares; 

Coordenadora da Biblioteca Municipal de Estarreja, Mónica Varum; Programador do 

Cine-Teatro de Estarreja, Pedro Fernandes; Presidente do Arsenal de Canelas, Mário 

Lapa  (entrevista por escrito); Câmara Municipal de Estarreja (entrevista por escrito); 

assinantes (entrevista por escrito); responsáveis por quiosques e postos de venda de 

jornais; população. 
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O Mirante 

 

Está no topo em tiragem, contando com 27.000 exemplares por edição, e é 

comummente considerado um dos poucos jornais regionais de dimensão e qualidade 

comparáveis aos principais jornais nacionais. Por outro lado, O Mirante, semanário de 

Santarém, é também um jornal que, recebendo o incentivo à leitura, tem procurado 

alternativas ao porte comparticipado pelo Estado, reduzindo a sua dependência em 

relação ao subsídio. 

 

“Sorrio relativamente às políticas governamentais” 

O Mirante recebeu apoios do Programa para a Reconversão Tecnológica em dois 

momentos, traduzindo-se esse apoio na aquisição computadores. Contudo, é de referir 

que a burocracia é demasiado exagerada. O Mirante cumpriu todos os requisitos para 

o programa (criou postos de trabalho e a facturação e a tiragem aumentaram), mas 

99% das empresas que receberam o apoio não o fez. O subsídio em nada se reflecte na 

qualidade do jornal e da comunidade. Com falta de fiscalização, a política é errada, 

afirma o Director do jornal, Joaquim Emídio. 

O Mirante não é uma arma de arremesso, mas um parceiro da comunidade e das 

instituições – consegue “servir a Deus e ao Diabo”. O jornal só existe porque há 

leitores: sem a colaboração das instituições seria muito difícil levar as acções a cabo. 

Para Joaquim Emídio, o porte pago é um óbice ao seu trabalho. A obrigação de 

cumprimento de directivas, como o pagamento da assinatura à cabeça e o mínimo do 

valor da assinatura, dificulta a acção. O jornal tinha uma tiragem de 25.000 e 

funcionava com uma assinatura barata, de modo a reforçar o número de assinantes. 

Contudo, o Estado impôs um tecto mínimo de 15 euros, quando a assinatura do jornal 

era de cinco euros. Questiona-se, assim, porque é que o Estado vai na aventura de 

subsidiar os jornais, em vez de deixar que os empresários invistam e baixem as 

assinaturas. Na altura, o aumento da assinatura só não foi uma machadada n’O 

Mirante porque este era já um projecto preparado para qualquer desafio, apostando 

na profissionalização. 

Em Portugal, não há uma política diferenciada para a imprensa local e regional, 

sendo que as necessidades de ambas são bastante distintas. O porte pago é encarado, 
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aqui, como uma medida governamental monstruosa, uma vez que qualquer pessoa 

pode vender um produto ao preço que quer, excepto quem detiver um jornal. A 

designação de “incentivo à leitura” é uma farsa, uma brincadeira terceiro-mundista. É 

uma decisão política que não tem em conta a noção de realidade e os interesses dos 

agentes económicos do sector. Para o director d’O Mirante, cada empresa devia 

vender o jornal o mais barato possível para promover um maior incentivo. É uma 

política que obedece ao lóbi das empresas ligadas ao poder associativo e as 

associações do sector foram manipuladas e ludibriadas, não conseguindo representar, 

efectivamente, o sector. 

Todos os anos, O Mirante é fiscalizado relativamente ao porte pago, mas 

Joaquim António Emídio sabe que a realidade não é assim em todas as publicações. Na 

actual situação, vê que seria melhor a não existência do porte pago, havendo outras 

formas de incentivo mais correctas, como por exemplo no apoio à contratação e ao 

aumento da tiragem, em função do seu investimento na comunidade. O Estado devia 

perceber que um mínimo de um jornalista na redacção não implica que haja qualidade. 

Aponta o governo francês como exemplo a seguir em matéria de políticas 

públicas, para qualquer país da Europa civilizada. “Está a incentivar-se mal, é uma 

política ao contrário, implementada por políticos que são analfabetos funcionais!” 

Salienta, ainda, que o pior desta ignorância é não procurarem informação conveniente 

a um melhor funcionamento.  

Lembra, também, que o Turismo de Portugal canalizou a verba, orçamentada 

para a imprensa regional, para outdoors, num negócio escandaloso e pornográfico. Vê, 

por isso, o sindicato que o representa como um grupo de “belas adormecidas” que não 

sabe denunciar o que está mal. 

Vaticina a decadência da imprensa regional, ligada ao mercado nacional. A 

descentralização é fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade da 

comunicação social. 

 

Alternativas de distribuição 

“O porte pago deixou de compensar”, diz Joaquim António Emídio. Através de 

um acordo com o semanário Expresso, conseguem distribuir cerca de 10.000 

exemplares gratuitamente. Na procura de uma oferta mais conveniente ao seu 
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orçamento, negociou com a empresa PostContacto, do grupo CTT, a distribuição de 

80% da tiragem, fora do regime do porte pago. Sistematizando, dos 27.000 

exemplares, 10.000 são distribuídos com o Expresso, 80% dos 17.000 restantes são 

distribuídos pelo contracto com a Pós-Contacto e cerca de 5.000 são distribuídos com 

o regime do porte pago. A tendência é a de retirar cada vez mais exemplares à 

distribuição sob regime de porte pago, cultivando uma sobrevivência independente do 

apoio estatal. 

O problema do porte pago é que exige o pagamento à cabeça e 95% dos jornais 

contemplados com o subsídio não o cumprem, arranjando engenharias, para que na 

contabilidade apareça o pagamento. Joaquim Emídio admite que a cobrança da 

assinatura do jornal é extremamente difícil, porque não há quem faça a cobrança e, no 

seu cômputo geral, as pessoas não estão interessadas em pagar.  

 

Um projecto diversificado que “trabalha para o povo e não para as elites” 

Este é um projecto que existe no seio de uma empresa familiar. O último balanço 

de contas aponta para um volume de negócios de 1,5 milhões de euros, em 2009. O 

jornal tem uma gestão profissional, está informatizado e a produção gráfica é, ainda, 

responsabilidade interna. Para além do jornal, a empresa detém, ainda, uma pequena 

editora, com a publicação média de 10 livros por ano. A actividade tende a aumentar 

em 50%, ao nível de autores da região. Joaquim Emídio afecta o sucesso da actividade 

ao facto de operarem em nichos de mercado (editando, por exemplo, publicações 

sobre energia nuclear). A impressão das publicações é feita em regime de outsourcing, 

pela Mirandela Artes Gráficas (jornal) e a Europress (livros). 

O jornal tem, por edição, cerca de 90 páginas, sendo que 40% é ocupada por 

publicidade. Assumem-se como uma publicação entre o Correio da Manhã, o Diário de 

Notícias e o Público, tentando ser melhor do que os três. Reconhece que não se 

conseguem assemelhar aos semanários nacionais, uma vez que não têm capacidade de 

fazer investigação. Para além disso, o mercado com quem trabalha é o das pessoas que 

querem notícias, não trabalho de investigação. Tudo isto reflecte-se em notícias 100% 

regionais. Sente uma falha no que respeita à opinião, alastra, aliás, esse defeito ao 

“nosso país macrocéfalo”. As pessoas gostam muito de opinião, contudo a opinião que 

estão possibilitados a fornecer é a do correio do leitor, do editorial e das crónicas dos 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

395 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

jornalistas. A imprensa regional não tem possibilidades de pagar a colunistas. Há 20 

anos, lembra Emídio, o Governo legislou que 15% da publicidade institucional tinha 

que ser canalizado para a imprensa regional. Nunca chegou um cêntimo dessa verba 

aos jornais e com esse dinheiro seria possível, por exemplo, pagar a um cronista. 

O Mirante tem três edições diferenciadas por sub-região: Vale do Tejo, Lezíria do 

Tejo e Médio Tejo. Esta é uma acção que pretende incentivar a notícia e a cidadania 

O Mirante tem Director, Chefe de Redacção, Vice-chefe de Redacção, 

Coordenador para a edição do Vale do Tejo, um coordenador para o online e 

jornalistas. Na tentativa de cobrir uma maior zona, O Mirante contracta jornalistas em 

função da área de residência, para poder fazer um efectivo jornalismo de proximidade. 

 Todos os colaboradores e jornalistas na empresa – cerca de 30 – estão 

vinculados por contracto e são profissionais. A empresa apresenta abertura a estágios, 

tendo, de momento, um estagiário na redacção. Cada jornalista tem uma máquina 

fotográfica para captação de imagens, mas não teve qualquer tipo de apoio para a 

aquisição do material, o esforço é individual, mas justificado. O director admite que os 

apoios estatais são mitigados para as empresas pequenas, como O Mirante já foi. 

“Empresas de maior porte precisam de apoios industriais.” 

O site é, ainda, uma plataforma de interacção com o público, uma vez que dispõe 

de um correio do leitor online. Os comentários são moderados, em virtude de um 

posição contra uma modalidade de Internet totalmente aberta e livre. É criada alguma 

interacção entre o online e o papel, publicando no site um resumo, em primeira mão, 

das notícias da versão impressa. 

O Mirante emprega 14 jornalistas, o que implica a criação de postos de trabalho 

para comerciais, administrativos, telefonista, gráficos e relações públicas. 

 

Concorrência 

O Mirante tem uma área de actuação de 23 concelhos. Nesta área não 

encontram concorrência efectiva, apenas alguns jornais locais, como o Cidade de 

Tomar e o Ribatejo, com uma tiragem de cerca de 5.000 jornais, cada um. 

Não identificando efectiva concorrência regional, o único concorrente é o Correio 

da Manhã, tratando-se, assim, de “uma luta de David contra Golias.” 
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Salienta que uma realidade a ser destacada é a de que, na imprensa regional, 

70% dos jornalistas são correspondentes de outros meios de comunicação social de 

expansão nacional (Diário de Notícias, Lusa e Público, por exemplo). Esta é uma 

situação que tira credibilidade às redacções dos jornais regionais, uma vez que, na sua 

maioria, estes escrevem primeiro para os nacionais. 

 

O impacto na comunidade 

Apesar de não conceder nenhum apoio directo ao jornal, a Câmara Municipal de 

Santarém adquire exemplares para a distribuição pelos diversos serviços. Por motivos 

que se prendem com o actual panorama económico e as suas exigências restritivas, só 

colocam muito esporadicamente publicidade institucional n’O Mirante. Contudo, Vítor 

Gaspar, Vereador da Acção Social, Cultura, Relações Públicas e Comunicação, afirma 

que “as pessoas encontram n’O Mirante os ecos e opiniões do dia-a-dia do concelho e 

região”. O seu eventual desaparecimento seria uma enorme perda, uma vez que 

considera que é útil para a formação de opinião que as pessoas tenham várias opções 

de acesso à informação. Particularmente, vê o porte pago como um incentivo à leitura, 

visando permitir aos leitores um acesso menos oneroso à imprensa.  

Por sua vez, Luísa Cotrim, responsável da Biblioteca Municipal de Santarém, vê O 

Mirante, comparativamente a outros jornais existentes na região e no contexto de 

concorrência informativa, como um projecto com a preocupação na diversidade e 

pertinência informativa, direccionadas para os seus leitores. “Independentemente das 

diferenças que cada jornal oferece ao seu público leitor, em termos de difusão da 

informação, considero O Mirante um meio de comunicação estruturalmente 

empenhado e direccionado para a comunidade local”, avança Luísa Cotrim.  

É um jornal muito procurado pelos leitores e é considerado pela comunidade 

local como um elevado contributo informativo. Para a responsável pela Biblioteca, “é 

um jornal que tem vindo a crescer, quer no que diz respeito à qualidade das notícias 

trabalhadas e à tiragem do jornal, quer, ainda, na melhoria gráfica do mesmo.” 

 

Ficha: 

Nome: O Mirante 

Localização: Santarém 
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Propriedade: J. A.A. Emídio e Maria de Fátima Emídio 

Periodicidade: Semanário 

Tiragem: 27.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim 

Período de realização: Última semana de Setembro de 2010 

Entrevistados: Joaquim Emídio, Director d’O Mirante; Vítor Gaspar, Vereador da Acção 

Social, Cultura, Relações Públicas e Comunicação da Câmara Municipal de Santarém; 

Luísa Cotrim, Responsável da Biblioteca Municipal de Santarém. 
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Reconquista 

 

Com sede no distrito que o Bareme Imprensa Regional de 2010 aponta como 

sendo aquele em que a imprensa regional regista maior audiência (74,7%), isto é, 

Castelo Branco, o Reconquista foi o primeiro jornal português a receber uma menção 

honrosa da Associação Mundial de Jornais na categoria ‘Jornais e Educação’. O jornal 

aposta numa actuação profissional, esforçando-se por complementar a edição 

impressa com cada vez melhores conteúdos online. A diminuição da percentagem de 

comparticipação da expedição postal levou ao aumento do preço da assinatura, o que 

se traduziu na perda de leitores, adiando a meta de uma tiragem de 15 mil exemplares. 

 

Fomentar a leitura desde a infância 

O Reconquista foi o primeiro jornal português a receber uma menção honrosa da 

Associação Mundial de Jornais e de Editores de Notícias na categoria ‘Jornais e 

Educação’, em 2010, pela sua participação no programa ‘Educação para os Media na 

Região de Castelo Branco’, em ex-aequo com o australiano The Age. O júri considerou 

que este projecto “é o princípio de uma abordagem excelente e multifacetada, com 

potencial de ajudar os cidadãos do século XXI no desenvolvimento de capacidades de 

literacia crítica na análise de mensagens dos  media, mas também no sentido de serem 

capazes de produzir as suas próprias mensagens”76. 

O Reconquista imprimiu gratuitamente na rotativa da sua gráfica os jornais 

escolares dos 24 estabelecimentos de ensino do distrito de Castelo Branco que 

participaram neste programa de educação para os media, entre 2007 e 2010, que 

também incluiu o desenvolvimento de recursos educativos, a realização de acções de 

formação para professores, o apoio à produção de jornais escolares e um concurso de 

jornais escolares. Para além da impressão das publicações, também publicou 

suplementos com notícias das actividades dos estabelecimentos de ensino. 

O semanário propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel da Sé de 

Castelo Branco, fundado em 1945, calcula ter investido cerca de 100 mil euros no 

projecto que contou com a participação na equipa de investigação do jornalista do 

                                                           
76

 Em http://bit.ly/hqTvbG. 
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Reconquista e docente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Castelo Branco Vítor Tomé. O investigador destaca que esta “é a primeira vez que o 

prémio é atribuído a um projecto que não tem como fim específico e objectivo vender 

mais jornais e lucrar com isso”. 

Esta colaboração surge no quadro de uma ligação do jornal albicastrense às 

escolas, com cerca de três décadas, que passa pela impressão dos jornais escolares, 

por receber visitas de estudo, pela ida às escolas, mas também pelo tratamento 

noticioso que é dado às actividades dos estabelecimentos de ensino, como explica o 

Subdirector, José Júlio Cruz. O jornalista recorda-se, aliás, de ter sido entrevistado pelo 

Reconquista nos tempos em que andava na escola e nem sequer sonhava em trabalhar 

no jornal. 

O Administrador da publicação, Vítor Serra, refere que esta iniciativa visa dar a 

conhecer o Reconquista, mas também habituar os alunos a contactar com o jornal e a 

lê-lo. “Se este é um jornal de referência no panorama da imprensa regional 

portuguesa, talvez a isso não seja alheia essa nossa atitude de fomentar a leitura que 

se verifica há muitos anos: fazer jornais escolares, trazer os alunos a ver o jornal e levar 

o jornal à escola”, afirma.  

Um estudo efectuado por Vítor Tomé no âmbito da sua tese de doutoramento 

revela que, em 104 alunos, o Reconquista era mais conhecido do que vários jornais 

nacionais, com mais de 90% dos estudantes a conhecerem o título. O professor 

universitário considera que, embora este trabalho implique investimento financeiro, o 

esforço é importante para fomentar o “conhecimento” e a “estima” pelo jornal entre 

as crianças, que no futuro poderão vir a ser assinantes ou anunciantes da publicação. 

“O Reconquista tem a vantagem da sua história, mas a tem a desvantagem de estar 

num distrito que tem cada vez menos pessoas”, alerta. 

O âmbito do projecto financiado pelo Fundação para a Ciência e Tecnologia é 

vasto, tendo incluído o convite a 29 escolas com o 2.º e 3.º ciclos da rede de ensino 

público, das quais participaram 24, envolvendo inicialmente 50 professores e mais de 

600 alunos. Vítor Tomé refere que, no final do primeiro ano de trabalho no terreno, se 

verificava maior abertura dos estabelecimentos de ensino para a educação para os 

media. Contudo, o investigador diz que, apesar da existência de mais jornais, se 

constatava que estas publicações continuavam a ser feitas sobretudo pelos 
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professores, com poucos trabalhos dos alunos, e com textos de natureza académica. 

Foi, então, pensada da formação para os professores. As expectativas apontavam para 

duas turmas, mas as 190 candidaturas recebidas acabaram por levar à abertura de seis 

turmas. Cento e dez professores dos 150 iniciais concluíram a formação ‘Educação 

para os media na promoção da leitura e da escrita’, da qual resultará um livro de boas 

práticas. 

O projecto incluiu a passagem a DVD do CD-Rom ‘Vamos fazer jornais escolares’, 

desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento de Vítor Tomé, que já está traduzido 

para inglês e poderá ser aplicado noutros países. Para além de um manual de apoio, de 

fichas pedagógicas e da página na Internet, foi desenvolvida uma plataforma de 

criação de jornais escolares online, que terá de ser simplificada para aumentar a 

aceitação entre os professores. Depois de concluído este projecto, já foi apresentada à 

Fundação para a Ciência e Tecnologia a proposta para um trabalho que faz a ligação 

entre educação para os media e ciência. 

 

Apoio importante para levar o jornal a casa das pessoas 

O jornal Reconquista tem a sua sede está no distrito de Castelo, apontado pelo 

Bareme Imprensa Regional de 2010 como sendo aquele onde a imprensa regional 

regista maior audiência em todo o país (74,7%). O semanário tem actualmente uma 

tiragem de 13 mil exemplares, estando a dois mil jornais da meta dos 15 mil que os 

responsáveis pela publicação gostariam de atingir. O Administrador refere que, 

quando o Reconquista estava a 250 exemplares desse objectivo, o corte na 

percentagem de compartição estatal na expedição postal obrigou ao aumento do 

preço da assinatura e à diminuição do número de páginas, que levou à redução dos 

assinantes. 

Vítor Serra revela que o jornal esperou até 2008 para actualizar os preços, tendo 

o aumento mais significativo sido para os assinantes no estrangeiro: a assinatura 

passou de 25 euros para 60 euros no espaço europeu e 80 euros no resto do mundo, 

enquanto em Portugal subiu de 19 para 20,50 euros. Este responsável diz que esta 

subida se traduziu na perda de mil assinantes no estrangeiro (dois terços dos 

assinantes que o jornal tinha lá fora) e 500 em Portugal. Actualmente, o jornal tem 

cerca de 10 mil assinantes e vende aproximadamente 2.900 exemplares em banca. Os 
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dirigentes do Reconquista estão, apesar de tudo, satisfeitos com os resultados, tendo 

em conta que se trata de um distrito desertificado, onde existe outro peso-pesado da 

imprensa regional, o Jornal do Fundão. Na cidade de Castelo Branco, o Reconquista 

tem como correntes os semanários Gazeta do Interior e o Povo da Beira (gratuito). 

Vítor Serra diz que o incentivo à leitura é importante para que o jornal continue a 

chegar a casa das pessoas, que sem esta publicação já teriam deixado de saber ler, 

especialmente nas aldeias. Este responsável argumenta que não há outra maneira de 

fazer chegar o jornal às comunidades rurais a não ser pelo correio. Mas o apoio 

também é importante para as contas do jornal, até porque as receitas e despesas do 

Reconquista estão “num equilíbrio total” e um novo aumento da assinatura faria 

desaparecer ainda mais leitores. O envio para os assinantes custa, em média, 8 mil 

euros por mês. O Reconquista tem uma rede própria de distribuição na cidade Castelo 

Branco, tratando a Vasp do distrito, os CTT dos assinantes em território nacional e a 

Vasp Premium das assinaturas internacionais. 

O Administrador concorda com a “moralização do sistema” conseguida com o 

fim da comparticipação a 100%, mas critica a diminuição brusca do apoio que diz ter 

sido efectuada. Vítor Serra admite que havia “jornais que abusavam” e considera que 

seria fácil para o Estado “repor a verdade”: bastava comparar os jornais que eram 

mandados antes da redução da comparticipação e os que são mandados agora. Em seu 

entender, pelo menos os 40% de comparticipação deveriam manter-se, sob pena de se 

perderem mais leitores. “Se se aumenta o preço para o estrangeiro, o resto dos 

assinantes vai à vida. Na altura foram dois terços, agora o outro terço também vai”, 

adverte. 

Vítor Serra afirma que não faz sentido obrigar as pessoas a pagarem a assinatura 

antes de terem recebido o jornal, pois não se pode “obrigar a pessoa a pagar o serviço 

que ainda não lhe foi feito”. José Júlio Cruz alerta para a necessidade de olhar para o 

historial de um assinante que sempre pagou a assinatura, mas que se atrasa devido a 

problemas conjunturais, especialmente numa altura em que as pessoas têm 

dificuldade em pagar bens essenciais. O jornal tem sido alvo de várias fiscalizações, 

discordando da acusação de que excedia o limite de ofertas, quando estas ainda 

estavam previstas na legislação. Os dirigentes do Reconquista – jornal auditado pela 

APCT – defendem a existência de “um sistema mínimo de credibilização das tiragens e 
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vendas”. “Se as pessoas andam a anunciar tiragens de 20 mil exemplares, então o 

Estado que mande lá o Ministério das Finanças buscar o IVA”, diz José Júlio Cruz. 

Em relação aos critérios para o acesso ao incentivo à leitura, o Administrador 

defende que a obrigatoriedade de uma tiragem mínima é um convite a “deitar papel 

para o lixo” e em relação ao número de jornalistas considera que não é muito 

relevante porque depois há publicações que cumprem o valor estipulado, mas 

praticam salários muito baixos ou nem pagam aos jornalistas. Da mesma forma, 

considera abusivo que o Estado actue se a empresa tiver dívidas aos CTT, uma vez que 

está a “intrometer-se” numa matéria que deveria ser da competência dos 

empresários. 

 

Investimento na profissionalização 

Os responsáveis pelo jornal consideram que a questão do porte pago/incentivo à 

leitura tem de ser enquadrada num cenário mais amplo dos apoios do Estado à 

imprensa, marcado pela redução dos incentivos e pela incoerência das políticas, num 

quadro de mudança de paradigma da comunicação, que traz desafios acrescidos. O 

Administrador e o Subdirector criticam o Governo por ter incentivado as empresas a 

avançarem com a profissionalização dos jornais e com o investimento em 

equipamentos, mas depois ter “mudado as regras a meio do jogo”, ficando os 

empresários com os encargos que tinham assumido por saldar.  

O Reconquista investiu mais de um milhão de euros em pouco mais de meia 

dúzia de anos, do qual “ainda falta pagar uma boa parte”, na sequência das indicações 

dadas nos mandatos dos secretários de Estado Arons de Carvalho e Barreiras Duarte, 

que apontavam no sentido de privilegiar empresas que “dessem emprego” e 

“gerassem riqueza”, de forma a que “os jornais regionais deixassem de ser empresas 

de vão de escada”, segundo diz Vítor Serra. Este responsável refere que a 

“discriminação positiva” não teve sequência, tendo sido feitos cortes que não tiveram 

em conta as especificidades dos projectos, nomeadamente a redução da percentagem 

de apoio para o envio de jornais antes da data que tinha sido apontada. 

 O Administrador afirma que viu negada a candidatura para o incentivo à 

consolidação empresarial por ser propriedade de uma paróquia, uma estrutura que 

não tem como principal objectivo a edição de publicações periódicas, não obstante o 
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jornal funcionar numa lógica empresarial, tendo contabilidade organizada e 

declarando os rendimentos às Finanças. 

Para além da alteração brusca de políticas, o Administrador critica o facto de os 

jornais que investem e criam emprego não serem privilegiados na atribuição de 

publicidade paga por dinheiro público. Vítor Serra diz que o Reconquista “tem alguma 

publicidade” institucional, mas lamenta que entidades públicas continuem a pôr 

anúncios em publicações que não investiram, que não pagam aos funcionários e que 

têm menos leitores, pelo que podem praticar preços mais baixos. “O Estado, que tem 

como princípios coisas como a estabilidade no emprego ou a constituição de empresas 

sólidas, depois acaba por desvirtuar o mercado com os seus próprios investimentos, 

quando não privilegia essas empresas para negociar com elas”, refere José Júlio Cruz. 

O jornal tem 24 funcionários (20 no quadro e 4 em prestação de serviço), 8 dos 

quais na redacção. Com sede no centro da cidade de Castelo Branco e com um 

pavilhão na zona industrial, a empresa alargou as instalações onde tem a gráfica – que 

existe desde 1978 –, tendo investido em 2000 na aquisição de uma nova rotativa 

porque as máquinas estavam desactualizadas para as necessidades do jornal. Nos dois 

anos em que o Reconquista esteve a amadurecer este projecto manteve os 

funcionários, mesmo que eles estivessem desocupados, uma vez que o jornal era 

impresso noutras gráficas. O Subdirector refere que esta actuação revela a empresa 

“leva muito a sério” a sua “função social”: “É quase um mote para a nossa existência: 

não olharmos só ao lucro que eventualmente se possa gerar com determinada 

actividade. Isso é óbvio na manutenção dos postos de trabalho”.  

Actualmente, imprime cerca de 15 jornais (já imprimiu à volta de 25), mais as 

publicações escolares. Vítor Serra nota uma redução da tiragem e do número de 

páginas dos jornais que ali são impressos, que se traduz na diminuição de cerca de 40% 

no consumo de papel. O jornal tem paginação própria, com uma equipa composta por 

três pessoas, que quando é necessário ajuda os jornais que ali são impressos. O jornal 

calcula ter 20 computadores, mais servidores e outro equipamento necessário para a 

gráfica. A frota automóvel é composta por seis carros. 

O investimento inclui também material para fazer face aos novos desafios 

tecnológicos. Para além da edição impressa, o jornal tem uma edição online, marca 

presença nas redes sociais (Facebook e Twitter), pertence à ‘Rede Expresso’ e tem um 
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protocolo para a realização de peças para a Lusa. Esta presença na Internet permite 

uma aposta na actualidade que não era possível com a sua condição de semanário. 

Recentemente, com a renovação do site, os assinantes da edição em papel passaram a 

poder folhear o PDF do jornal online. Depois da fase experimental, em que o acesso é 

gratuito, a assinatura digital custará 12 euros anuais. A aposta na Internet está a ser 

feita com cautela, uma vez que é a edição em papel que sustenta a empresa, que tem 

um volume de negócios de um milhão de euros. Os responsáveis pelo Reconquista 

estão preocupados com a diminuição dos leitores em papel e a ausência de um 

modelo de negócio que rentabilize o online. 

José Júlio Cruz refere que o jornal aposta na informação local e regional, lutando 

para apresentar uma agenda própria, que não viva dos comunicados que as 

instituições enviam. O jornal só tem espaço para notícias de âmbito nacional ou 

internacional quando enquadradas pela perspectiva regional e olha com especial 

atenção para “o que se passa no mundo rural”. Fruto da sua propriedade, o 

Reconquista dá também notícias que têm a ver com a Igreja Católica. Vítor Serra 

afirma que o jornal é “independente do poder económico e político”, sendo “imune” 

às pressões que inegavelmente existem.  

 

Uma “instituição” da comunidade 

Os agentes locais reconhecem a importância do Reconquista, sendo apresentado 

como uma “instituição” da comunidade. O Adjunto do Governo Civil de Castelo 

Branco, Armindo Taborda, salienta que “o Reconquista é uma voz de referência no 

distrito, a par de pelo menos mais um jornal. O Reconquista vem de uma tradição 

cristã, mas sempre respeitou o pluralismo”. Em seu entender, o porte pago/incentivo à 

leitura deve ser mantido porque “é uma maneira de ajudar os jornais a sobreviverem”. 

“Defendo que deve haver esse apoio para todos por igual, sobretudo na província, até 

para que eles não se enfeudem. Será melhor o Estado tratá-los a todos por igual para 

que haja alguma independência por parte de quem lá trabalha”, afirma. 

“O Reconquista é um relevante órgão de comunicação para a cidade, para o 

concelho e para a região”, refere o Presidente da Câmara de Castelo Branco, que 

assina “dezenas de exemplares”, que se destinam à “Autarquia, Biblioteca Municipal, 

Posto de Turismo, todas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho e todas as 
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associações desportivas”. Em relação ao porte pago/incentivo à leitura, Joaquim 

Morão diz que ele é “importante”, pois sem este apoio “seria ainda menor o número 

de portugueses com acesso à imprensa”. No entanto, ressalva, “deveria existir mais 

controlo e fiscalização, de forma a exigir e garantir que o apoio se destina a órgãos de 

comunicação com uma estrutura profissional, sendo que os apoios deveriam ser 

atribuídos, ou não, em função desse critério fundamental”. 

O Director da Biblioteca Municipal revela que esta instituição tem um grupo de 

fiéis leitores de jornais, entre os quais está o Reconquista, composto sobretudo por 

seniores do sexo masculino. José Martins não notou qualquer diferença na passagem 

de porte pago para incentivo à leitura, uma vez que a Autarquia continua a adquirir os 

jornais. Este responsável admite que este apoio pode servir de “incentivo a muita 

gente” de baixos recursos económicos, mas não lhe parece que o preço seja 

determinante para as pessoas lerem ou não o jornal. Em seu entender, estes apoios 

são importantes para muitos jornais locais se aguentarem financeiramente. 

O Comandante Distrital de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil destaca a atenção que o Reconquista dá a estas matérias, visível por 

exemplo na presença do jornal nos últimos três anos em todos os briefings semanais 

que esta estrutura promove. “É importante porque, além de noticiar a nossa 

actividade, tem-nos ajudado a transmitir à população conselhos e medidas de auto-

protecção”, afirma Rui Esteves. Em seu entender, o desaparecimento deste jornal seria 

“uma perda irremediável”: “A cidade e a região ficariam a perder e, naturalmente, 

todos nós também perderíamos uma parte da nossa identidade e da nossa cultura”. 

O Programador do Cine-Teatro Avenida afirma que o Reconquista valoriza as 

questões culturais, não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade com que 

aborda esta área. Carlos Semedo destaca a “pró-actividade” do jornal, que não se 

limita a copiar os comunicados, mas procura fazer um tratamento noticioso próprio, 

que passa por entrevistas a alguns artistas que actuam naquela sala de espectáculos. 

Este responsável refere que o porte pago era um instrumento que “permitia que a 

diáspora tivesse um contacto fácil com o jornal em papel”, mas a sua importância 

social tenderá a diminuir com as edições online. Carlos Semedo destaca a presença 

activa do jornal em várias plataformas, o que lhe permite chegar a públicos diferentes.  
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A Directora do Museu Francisco Tavares Proença Júnior considera que se “ia 

sentir a falta” se o Reconquista desaparecesse, uma vez que é “um projecto 

consolidado”. Aida Rechena diz que o jornal costuma cobrir as actividades do Museu, à 

semelhança das outras publicações às quais são enviadas notas de imprensa. O Museu 

divulga as suas actividades directamente junto da comunicação social local e regional, 

ficando o contacto com os media nacionais a cargo do Instituto dos Museus e da 

Conservação. 

Na Praça de D. José, Mário Cabarrão atente os clientes na sua barbearia. Aos 92 

anos, orgulha-se de ser o “barbeiro mais velho de Portugal” ainda no activo. Por isso, 

já foi notícia no Reconquista e viu a sua estória replicada na ‘Rede Expresso’. Na 

reportagem, o barbeiro queixava-se de estar há quase uma década há espera de uma 

operação às cataratas. Mário Cabarrão conta que três dias depois da publicação do 

artigo foi chamado para tão aguardada operação cirúrgica. Mas não é só o barbeiro 

que aprecia o jornal: os clientes também “gostam muito” do Reconquista, por isso é 

uma presença constante na barbearia onde também é possível encontrar o Jornal do 

Fundão, Gazeta do Interior, Correio da Manhã e Diário Económico. “Uns são 

oferecidos, outros pago-os”, afirma. 

Na Biblioteca de Castelo Branco, Joaquim Mendonça lê o jornal.  Este homem de 

75 anos costuma ir três vezes por semana àquele espaço para ler, sobretudo, o 

Reconquista, o Correio da Manhã e o Expresso. Entre os jornais regionais, o 

Reconquista é o seu preferido, embora também goste do Jornal do Fundão. Joaquim 

Mendonça admite que sentiria falta do Reconquista se o jornal deixasse de ser 

publicado, mas nunca pensou em assiná-lo “porque há na biblioteca”. Hábitos 

semelhantes tem Joaquim Afonso, de 82 anos, que costuma ir três ou quatro vezes, da 

parte manhã, para ler o Reconquista, o Diário de Notícias e Correio da Manhã. Ambos 

destacam que o jornal “traz notícia da terra”, sendo a secção de necrologia uma das 

primeiras a ser procuradas.  

Na mesma sala, Rita Mendes, de 22 anos, afasta-se do computador. Os seus 

hábitos de leitura de periódicos dividem-se entre o papel e a Internet, recaindo a 

preferência sobre o Reconquista – este é o único que tem “o hábito” de comprar 

semanalmente porque os pais “já costumavam ler” – o Público e o Expresso. As 
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notícias da região são o motivo pelo qual diz comprar o jornal. Ao contrário dos idosos, 

não lê o jornal “para ver os mortos”.  

À frente do Escola Secundária Nuno Álvares, as raparigas dizem de forma mais 

fluente o que gostam de ler do que os rapazes. Os livros (romances históricos, 

biografias e ficção científica são géneros apontados) e as revistas (Blitz, Máxima, 

Happy, Maria e Visão são alguns dos títulos que os jovens dizem ler) e são as repostas 

mais frequentes. Os jornais não parecem suscitar muito interesse, sendo às vezes 

consultados “na net”. O Reconquista é motivo de interesse quando alguém da família 

lá escreve ou quando alguém conhecido “aparece no jornal”. 

Os pontos de venda visitados no centro de Castelo Branco destacam o bom 

desempenho do jornal, afirmando que é o mais vendido entre os locais e regionais. 

Nos nacionais destaca-se o Correio da Manhã e nos desportivos o Record e A Bola. Nos 

cafés, para além destes, foi possível encontrar estes jornais e outros de âmbito local e 

regional. 

 

Ficha:  

Título: Reconquista 

Localização: Castelo Branco 

Propriedade: Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel da Sé de Castelo Branco 

Periodicidade: Semanário 

Tiragem: 13.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim 

Período de realização: Terceira semana de Setembro de 2010 

Entrevistados: Administrador do Reconquista, Vítor Serra; Subdirector do Reconquista, 

José Júlio Cruz; jornalista do Reconquista, professor universitário e membro do 

projecto ‘Educação para os Media no Distrito de Castelo Branco’, Vítor Tomé; 

Presidente da Câmara de Castelo Branco, Joaquim Morão (entrevista por escrito); 

Adjunto do Governo Civil do Distrito de Castelo Branco, Armindo Taborda; 

Comandante de Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, Rui 

Esteves; Director da Biblioteca Municipal de Castelo Branco, José Martins; 

Programador do Cine-Teatro Avenida, Carlos Semedo; Directora do Museu de 

Francisco Tavares Proença Júnior, Aida Rechena; barbeiro de 92 anos ainda a trabalhar 
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e que já foi alvo de uma reportagem do Reconquista, Mário Amaro Cabarrão; 

responsáveis por quiosques e postos de venda de jornais; população.
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Região de Leiria 

 

O Região de Leiria pertence a um do principais players da comunicação social em 

Portugal, o Grupo Lena. Os responsáveis por esta publicação consideram que o apoio 

para a expedição postal é muito importante, tendo a redução da comparticipação 

reflexos nas contas desta empresa, que aposta numa postura comercial dinâmica. A 

aposta na renovação da edição em papel, que é o sustento do jornal, está a ser 

acompanhada pela preocupação com a produção para novos suportes.  

 

Aposta na renovação dos leitores 

Aos 75 anos, o Região de Leiria apostou na remodelação gráfica, tendo a imagem 

ficado a cargo do premiado designer Nick Mrozowski, director de arte do i, também do 

Grupo Lena. A Directora-Executiva, Patrícia Duarte, adianta que esta mudança visa 

atrair a atenção dos jovens para este projecto, de maneira a renovar o universo de 

leitores, uma vez que o semanário tem “uma base de assinantes constituída por 

pessoas mais velhas”. A aposta na renovação da edição em papel, que é o “sustento do 

jornal”, como os responsáveis pela publicação reconhecem, está a ser acompanhada 

pela preocupação com a produção para o online e o desenvolvimento de conteúdos 

para vários suportes.  

Esta estratégia do Região de Leiria visa estancar a perda de leitores e de 

assinantes, que o jornal atribui ao “aumento de preço da assinatura”, mas também ao 

momento de crise que o país atravessa. A maior queda dos últimos anos aconteceu de 

2007 para 2008, tendo o jornal passado de 10.018 para 7.331 assinantes, o que 

significa a perda de 2.687 assinantes (cerca de 27%)77. Em relação aos assinantes no 

estrangeiro, de 600 passou para 250 (perda de cerca de 60%), sendo actualmente 

apenas 225 assinantes fora do território nacional. Em Portugal, o semanário tem 6.697 

assinantes. O preço da assinatura, em 2006, cifrava-se nos 30 euros para Portugal, 32 

para a Europa e 35 para o resto do mundo, tendo passado para 32,5, 65 e 93, 

respectivamente, em 2007. Cerca de 3.200 jornais são postos semanalmente nas 

                                                           
77

 Dados relativos a Agosto de 2007 e Agosto de 2008, disponibilizados pelo jornal. 
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bancas, sendo vendidos aproximadamente metade. A distribuição está a cargo dos CTT 

e da Vasp Premium. 

A redução da comparticipação do envio para os assinantes teve um forte 

impacto nas contas da empresa, que calcula um aumento acumulado de despesas na 

ordem dos 59.600 euros entre 2007 e 2010. A Gerente Ângela Gil admite que o apoio 

estatal é “muito importante” para a saúde financeira da empresa, referindo que só um 

jornal com “muita dinâmica” comercial é que consegue aguentar, especialmente nas 

actuais condições do mercado. Esta responsável pela direcção do Departamento 

Financeiro diz que se os actuais 40% desaparecerem, terão de ser criadas “formas 

alternativas de distribuição”, tal como já está a ser feito nos diários do grupo. Em 

Coimbra, a distribuição do jornal está a ser feita porta-a-porta, pois era “incomportável 

distribuí-lo via CTT”. Ângela Gil diz que o apoio deveria regressar aos 60% ou pelo 

menos aos 50%. 

Ângela Gil e Patrícia Duarte defendem que a obrigatoriedade do controlo de 

tiragem deveria ser incluída como um dos critérios de acesso ao apoio. Em seu 

entender, o incentivo à leitura devia ser “mais criterioso”, privilegiando quem investe e 

faz um bom trabalho. “Estamos a receber todos por igual e não estamos todos nas 

mesmas circunstâncias. Eu acho que o Estado se demitiu muito do seu papel de 

regulador nesta matéria e está a tratar por igual aquilo que não é igual. Está a 

prejudicar quem trabalha, quem investe, quem se profissionalizou”, afirma a 

Directora-Executiva. 

Os responsáveis pelo jornal encaram com tranquilidade as auditorias e 

fiscalizações, habituados que estão aos controlos feitos pela APCT e às fiscalizações aos 

vários jornais do grupo. “A partir do momento em que nós trabalhamos de forma 

séria, as auditorias passam a ser normais”, diz Patrícia Duarte. “Eu concordo que as 

auditorias existam e que sejam rigorosas e para todos”, sublinha Ângela Gil. Ambas 

notam que existem auditorias mais regulares. 

Também a obrigatoriedade do pagamento da assinatura é encarada com 

normalidade, tendo sido criado um mecanismo automático de aviso dos assinantes e 

de corte do envio do jornal se a renovação não for feita no prazo estipulado por lei. O 

jornal usa as cobranças postais dos CTT e os assinantes podem pagar nos CTT, 

Multibanco, payshops. Ângela Gil diz que é necessário deixar de enviar para quem não 
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paga por uma questão de sobrevivência da própria empresa: “O objectivo da empresa 

é ter rentabilidade, não é uma instituição de responsabilidade social. Não pode ser a 

empresa a comportar esse incentivo à leitura. Se a empresa pretende assegurar a sua 

continuidade e viabilidade tem obrigatoriamente que seguir essas regras. Acho que faz 

todo o sentido esse controlo”. 

Os responsáveis pelo Região de Leira lamentam o fim da possibilidade de envio 

para escolas e outras instituições e os cortes na expedição para assinantes no 

estrangeiro, com Patrícia Duarte a dizer que este apoio se transformou num 

“desincentivo” à leitura. Esta responsável considera que esta é uma “forma lenta de 

enfraquecer a imprensa regional”. “Eu acho que os governos – não é só este, também 

foram os anteriores – não têm bem a noção do impacto que a imprensa regional tem 

junto das pessoas e junto da comunidade. [...] Conhecem mal a realidade da imprensa 

regional, ou pelo menos a realidade de uma imprensa regional que já se desenvolveu, 

que já se profissionalizou”, declara. 

O fim da possibilidade de envio gratuito de jornais afectou, assim, a distribuição 

da publicação pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que as escolas do concelho e 

algumas do distrito recebiam o jornal. Agora, o Região de Leiria tem, segundo a 

Coordenadora do Departamento de Marketing, Susana Santos, um “pequeno circuito 

de notoriedade” na cidade de Leiria e concelhos vizinhos, que consiste na distribuição 

de alguns jornais em “sítios onde há público que está a aguardar por atendimento”, 

mas não é possível chegar às escolas. 

 

Suplemento dirigido às crianças 

O jornal tem uma secção dirigida às crianças – A Bruxinha –, que se ressentiu 

com o fim da distribuição nas escolas. Esta publicação começou em Dezembro de 

1999, no extinto semanário Notícias de Leiria, como uma revista a cores, mensal, com 

oito páginas. Um projecto financiado pelo Instituto Português do Livro e das 

Bibliotecas permitiu que, em 2000, esta publicação chegasse a todas as bibliotecas da 

rede pública. Em Outubro de 2003, A Bruxinha surge associada ao Região de Leiria, 

com 16 páginas, também com periodicidade mensal. O projecto acabaria por ser 

distribuído com todos os jornais do Grupo Lena, tendo, entre 2004 a 2006, 32 páginas. 

Depois voltou, novamente, a ser publicada apenas ao Região de Leiria, com 16 páginas.  
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A Coordenadora Editorial d’A Bruxinha conta que, em 2007, o corte na 

percentagem de comparticipação “foi a machadada final” que obrigou a publicação a 

deixar o formato revista e a transformar-se numa página semanal do Região de Leiria. 

Questionada sobre se não tivesse havido um corte no apoio à expedição postal A 

Bruxinha ainda se manteria como um suplemento autónomo, Sílvia Alves diz: “Neste 

momento, considerando a conjuntura económica do país, não o posso afirmar. Mas 

tenho a certeza que não teria parado no formato de revista em 2007”.  

A publicação tem trabalhado em proximidade com as escolas, reservando um 

espaço para a publicação das notícias das actividades dos estabelecimentos de ensino 

e das bibliotecas, que agora se encontra substancialmente reduzido, a par da 

realização de acções nas escolas. A Bruxinha dirige-se a uma faixa etária que vai dos 6 

aos 12 anos, bem como aos pré-leitores. “Uma criança de 8 anos lê, uma criança de 4 

faz os passatempos e uma criança de 2 rasga, mas familiariza-se com a revista, com o 

jornal, com o papel, com a leitura”, diz Sílvia Alves. A partir desta personagem nasceu 

também o livro A Feiticeira do Bosque e o Professor de Botânica (Ed. Paulinas). 

Esta escritora e contadora de histórias refere que, na medida em que o apoio à 

expedição postal “ajude à sobrevivência dos jornais, que actualmente estão em crise, 

este funciona efectivamente como um incentivo à leitura”. “Há muita gente que não 

vai a bibliotecas e livrarias, e o jornal é o seu ponto de contacto com a leitura. E se 

fosse possível garantir que o jornal chegasse a todas as escolas, que os alunos tinham 

efectivamente contacto com a leitura de jornais, julgo que funcionaria muito melhor”, 

afirma. Em seu entender, dada a importância para as escolas, as bibliotecas e outras 

instituições têm na criação de hábitos de leitura, “faria sentido haver, pelo menos, um 

valor especial no preço das assinaturas”.  

A publicação chegou a apresentar uma proposta ao Plano Nacional de 

Leitura/Rede de Bibliotecas Escolares, mas não foi aprovada. Sílvia Alves tem estado 

atenta às novas ferramentas de comunicação, nomeadamente ao que se passa nas 

redes sociais, e gostava que o projecto “gradualmente passasse a ter um espaço mais 

implantado a nível digital”, já que o espaço na edição em papel é muito limitado para a 

quantidade de material que quer publicar. 

 

Conteúdos 100% regionais 
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O jornal aposta em 100% de conteúdos regionais, privilegiando “questões sociais 

e políticas, sem no entanto deixar de dar destaque a matérias de segurança e justiça 

sempre que estas o justifiquem”. “É uma opção muito assumida. *...+ O que achamos é 

que nos devemos concentrar naquilo que sabemos fazer e que achamos que fazemos 

bem. Estar a competir com jornais nacionais, focando questões nacionais ou 

internacionais, seria um mau serviço aos leitores. Nós não temos recursos humanos, 

nem kwow how, nem recursos financeiros, para fazer esse trabalho. Vamos fazer o que 

sabemos fazer e que achamos que fazemos bem, que é o noticiário regional e local”, 

afirma a Directora-Executiva. Patrícia Duarte sublinha que esta linha tem merecido a 

aprovação dos leitores, uma vez que, segundo os “dados da APCT, o Região de Leiria é 

o jornal que tem maior circulação nesta zona, tanto nos regionais como entre os 

nacionais”.  

 Estreada a 15 de Outubro de 2010, a nova imagem permitiu tornar o jornal mais 

atractivo, tanto ao nível do texto, como da imagem, que ganhou mais protagonismo, 

especialmente na abertura das secções, num jornal que desde 2007 é todo a cores. O 

Região de Leiria já recebeu três menções honrosas e uma medalha de prata no 

concurso ibérico da Society for News Design. No entanto, “o grafismo era um colete de 

força, esmagava as notícias e esmagava-as de tal maneira que não deixava sobressair 

uma das coisas que nós temos de melhor quando comparado com outros órgãos de 

comunicação social regional, que são os nossos jornalistas. Eu não me canso de dizer 

isto: tenho a certeza que a nossa equipa de jornalistas que é das melhores que existe 

na imprensa regional”, declara Patrícia Duarte. 

Com a nova paginação, o jornal passou a ter duas macro-secções: ‘Região’  

(notícias dos concelhos, deporto, economia, opinião, participação dos leitores) e ‘Nós’ 

(temas ligados à família, saúde, casa, carros, cultura, lazer, A Bruxinha), aumentando 

de uma média de 56 para uma média de 72 páginas, sendo em média 24 de 

publicidade. A redacção está dividida nas editoras de Cultura, Desporto, Mercados e 

Saúde. O editor de Cultura é simultaneamente o responsável pelo online, sendo que o 

jornal tem também presença no Facebook e Twitter.  

A Directora-Executiva gostava de ter mais “dois ou três jornalistas”, para estar 

“um bocadinho mais à-vontade” na edição impressa, mas sobretudo gostava de ter 

uma pessoa que pudesse estar apenas com o site, as redes sociais e as notícias de 
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última hora na Internet. Patrícia Duarte refere que a presença na Internet ainda está 

aquém do que o jornal pretende, “por manifesta falta de tempo”. Os jornalistas 

tiveram formação para o que estão a fazer agora – como escrita para o online ou 

edição de vídeo – e mais acções serão promovidas à medida que a evolução 

tecnológica o exigir. “Nós temos de avançar rapidamente para conteúdos para 

diferentes tipos de suportes: telemóvel, iPad e tudo o que aí vir. Nós temos de 

começar a trabalhar nisso porque o papel ainda dá, mas daqui a uns anos a realidade 

já será diferente”, afirma. O jornal beneficiou do apoio à criação de conteúdos na 

internet e à modernização tecnológica.  

De forma a aumentar a ligação com a comunidade, existe a rubrica ‘O leitor 

pergunta e o Região de Leiria responde’, na qual pessoas pedem ao jornal para as 

ajudar a resolver assuntos, e de facto alguns são resolvidos, assegura Patrícia Duarte. 

O jornal promove algumas campanhas que se podem considerar de responsabilidade 

social, como por exemplo, em Novembro, o apoio à recolha e adaptação de 

brinquedos para que pudessem ser usados por crianças com deficiências, ou a 

participação com um grupo de trabalho no ‘Limpar Portugal’. “Nós queremos interagir 

muito com a comunidade. Nós achamos que temos que ser um parceiro activo, não só 

dando às pessoas informação útil e importante, mas também agindo no dia-a-dia da 

vida em comunidade, ajudando quando podemos ajudar. Há muitas instituições que 

nos pedem dinheiro. Nós não damos dinheiro, mas ajudamos através da divulgação 

das acções e participando activamente nelas. [...] É isso que a sociedade também 

espera de nós: uma participação activa e não apenas passiva através da publicação da 

informação”, afirma Patrícia Duarte. 

A Coordenadora do Departamento de Marketing refere que o jornal tem 

dinâmica comercial e procura apresentar produtos inovadores, como por exemplo, 

uma edição com cheiro a pinho (marketing olfactivo). Para além da publicidade 

tradicional, o jornal aposta em eventos, como conferências, jantares, uma gala anual 

ou o fórum do emprego, e na publicação de mais de 50 revistas e suplementos 

temáticos ao longo do ano. A publicação associa-se também a iniciativas de outros 

agentes da região e publica o ‘Guia do Empresário’, com as maiores empresas do 

distrito de Leiria e do concelho de Ourém. “A área de negócio do Região de Leiria é 
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muito diversificada e é assim que hoje em dia que tem de ser porque os jornais não 

podem sobreviver só das assinaturas”, afirma Susana Santos. 

O Região de Leiria, o primeiro órgão de comunicação do Grupo Lena, adquirido 

em 1996, tem 27 funcionários remunerados a trabalhar a tempo inteiro, oito dos quais 

pertencem à redacção, para além de colaboradores a tempo parcial. As despesas de 

pessoal ascenderam, em 2009, a 573.440.10 euros, tendo a redacção sido responsável 

por 35% dos custos. Para além do quadro exclusivamente do jornal, a publicação conta 

com o apoio da Sojormédia Comunicação Social, que presta serviços de apoio a todas 

as empresas do grupo, em termos de serviços de marketing, de sistemas de 

informação, recursos humanos e financeiros, empresa que factura os seus serviços ao 

Região de Leiria. Os custos operacionais do Região de Leiria ascenderam, em 2009, a 

1.658.165.61 euros, sendo que o envio pelos CTT (nacional) custou 86.982.15 euros e 

pela Vasp Premium (internacional) 15.130.00 euros. O jornal tem 30 computadores e 

uma equipa de paginação. Os carros são alugados. 

 

Leiria é um caso atípico 

O chefe de Gabinete do Governo Civil, o responsável pelo Gabinete de 

Comunicação da Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Leiria destacam a 

dinâmica da imprensa leiriense comparada com outros distritos do país, tanto no plano 

informativo como comercial. O Jornal de Leiria, também semanário, pertence à Jorlis – 

Edições e Publicações, Lda, participada maioritariamente pela Movicortes. Já o Diário 

de Leiria pertence do grupo Diário de Coimbra. A Igreja tem dois semanários com 

dimensão considerável: O Mensageiro e A Voz do Domingo. Há ainda vários jornais 

locais e publicações de autarquias, como o caso de Notícias da Freguesia, de Souto da 

Carpalhosa. 

O responsável pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal, Vítor 

Santos, lembra que “Leiria não é um caso típico a nível nacional”, uma vez que a 

imprensa local “está incluída num conjunto de grupos empresariais fortes”, tendo 

“massa crítica” e áreas comerciais “muito batalhadoras”. Em seu entender, o apoio à 

expedição é “um incentivo ao conhecimento”. Para este responsável, o ideal seria a 

imprensa viver das suas próprias capacidades, numa lógica de mercado, mas “em 

determinadas alturas, como a que se vive agora, se calhar tem de haver um conjunto 
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de incentivos para compensar algum decréscimo publicitário, porque eles vivem 

disso”. 

Posição semelhante tem o chefe de Gabinete do Governo Civil de Leiria, Carlos 

Lopes, que afirma que o ideal seria que a imprensa fosse auto-suficiente. Contudo, 

ressalva que “o Estado, sem comprometer minimamente aquilo que deve ser a 

independência e a isenção dos órgãos de comunicação social, deve prosseguir uma 

política de apoio, sobretudo àquela imprensa que tem uma despesa acrescida nos 

portes que, por exemplo, é necessária para fazer chegar a mensagem fora do país. 

Tendo em conta as dificuldades que têm vindo a conhecer-se nos últimos anos, o ideal 

seria que o Estado pudesse ter aqui uma participação mais directa”. 

O Instituto Politécnico de Leiria encara a imprensa como “um veículo de 

educação”, pelo que “está de acordo com o incentivo do Estado no pagamento de 

parte do porte para os assinantes, de maneira a que a cultura possa entrar na casa de 

todos de igual forma, promovendo a igualdade de oportunidades à educação e cultura 

e como um incentivo à própria cidadania”. O estabelecimento de ensino recorda que 

“imprensa regional de Leiria é bastante rica e activa, quando comparada com outros 

distritos do País”, lembrando que os resultados do Bareme de Imprensa Regional 2010 

da Marktest indicam “um crescimento de 1,1% dos hábitos de leitura desta imprensa 

no distrito de Leiria, fazendo com que esta continue a ocupar o 3.º lugar a nível 

nacional”. 

 Tiago Ferreira, do Departamento de Marketing da União de Leiria, refere que a 

estratégia de comunicação a longo prazo passa por “tentar estabelecer relações de 

proximidade com os jornais locais”, reconhecendo que a imprensa local dá destaque 

aos campeonatos distritais, focando os juniores e juvenis, que não interessam aos 

jornais nacionais, que só acompanham futebol profissional. Este responsável refere 

que a União de Leiria gostaria de ter mais destaque na imprensa, por isso está a 

melhorar a forma como comunica com os jornalistas, tendo sido definido o site como o 

local onde é disponibilizada regulamente informação para a comunicação social. Para 

além disso, há a aposta nas redes sociais (Facebook e Twitter). 

A bibliotecária Ângela Pereira, da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, 

revela que a área dos periódicos regista uma grande procura, a ponto de esta parte ser 

provavelmente “o serviço com uma frequência mais sistemática e quotidiana”, sendo 
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que os leitores não dispensam os jornais locais. Também as colecções dos jornais, 

entre os quais está o Região de Leiria, são procuradas pelos leitores para a realização 

de trabalhos escolares e académicos. Ângela Pereira perspectiva que a procura das 

bibliotecas aumente no actual contexto de perda de disponibilidade financeira, em que 

o aumento do preço das assinaturas dos jornais que seria provocado por um eventual 

corte no apoio do Estado poderia levar muita gente a deixar de receber as publicações 

em casa. Para além da disponibilização das edições normais dos periódicos, esta 

estrutura tem semanalmente a edição em Braille do Jornal de Leiria, no âmbito do 

projecto ‘Biblioteca Acessível’. Miguel Narciso explica que também há a versão em 

Braille da LeiriAgenda e o objectivo é lançar três livros por mês também em Braille.  

Por seu turno, a editora do Notícias da Freguesia, de Souto da Carpalhosa, 

Ângela Duarte, defende a distinção entre imprensa local e regional, uma vez que têm 

estruturas económicas e características distintas. Esta responsável diz que “o local não 

tem expressão no regional”, sendo necessário a existência de publicações locais para 

veicular informação que não se encontra em mais lado nenhum, num tempo em que 

“é mais fácil saber que houve um sismo na Indonésia do que da inauguração de um 

pavilhão ao fundo da rua” e em que já não se usam as longas conversas entre vizinhos.  

Em seu entender, a imprensa local está “com pujança” porque as pessoas têm 

interesse em “saber o que se passa à porta de casa”, notando a impaciência dos 

leitores se a publicação Notícias da Freguesia se atrasa.  

Este é um projecto da Junta de Freguesia, anotado como boletim informativo, 

pelo que não pode receber publicidade, mas está sujeito a pagar taxa de regulação. 

Apesar da propriedade, a esta responsável diz que foi publicado o estatuto editorial e 

goza de liberdade editorial. Dado que esta é uma realidade a nível local, a editora 

considera necessário esclarecer o regime deste género de publicações, pois as 

informações que veiculam são importantes para as populações, neste caso uma 

localidade de 32 quilómetros quadrados, com 5 mil habitantes, que se queixam ao 

mais pequeno atraso deste boletim mensal com uma tiragem de mil exemplares.  

 Ângela Duarte, mestranda em Ciências da Comunicação, diz que os jornais têm 

um papel importante na promoção da leitura, pelo que devem existir apoios para que 

as publicações possam chegar às pessoas. Classificando os cortes na percentagem de 

comparticipação de “desincentivo à leitura”, a editora sublinha que a nível local ainda 
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se nota mais a importância do papel, que acredita não vir a acabar, mas ser 

complementada por outros suportes.  

Nos quiosques contactados no centro da cidade de Leiria é referido que o público 

dos jornais nacionais e regionais é diferente, sendo que este último procura 

informação útil, tendência que se tem vindo a acentuar, com as pessoas a olharem 

cada vez mais em primeiro lugar para as páginas com anúncios de empregos. A 

população contactada reconhece o Região de Leiria como um jornal já com tradição de 

implantação na cidade, que faz um esforço para realizar iniciativas diferentes. O 

Região de Leiria tem um grupo de assinantes fiéis, que se dizem “sócios” do jornal, 

demonstrando um sentimento de pertença cultivado ao longo dos anos. 

 

 

Ficha: 

Título: Região de Leiria 

Localização: Leiria 

Propriedade: Empresa Jornalística Região Leiria, Lda. Detentores de mais de 10% do 

capital social: Sojormedia, SGPS; António Barroca Rodrigues; e Joaquim Barroca 

Rodrigues. 

Periodicidade: Semanário 

Tiragem: 15.000 exemplares 

Incentivo à Leitura: Sim 

Período de realização: Quarta semana de Novembro de 2010 

Entrevistas: Directora executiva do Região de Leiria, Patrícia Duarte, Gerente do 

Região de Leiria, Ângela Gil; Coordenadora do Departamento de Marketing, Susana 

Santos; Coordenadora editorial d’A Bruxinha, Sílvia Alves; Departamento Financeiro, 

Catarina Branquinho: Chefe de Gabinete do Governo Civil de Leiria, Carlos Lopes; 

Responsável pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Leiria, Vítor 

Santos; Ângela Pereira e Miguel Narciso, da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira; 

Responsável pelo Departamento de Marketing e Comunicação da União de Leiria, 

Tiago Ferreira; Editora da publicação Notícias da Freguesia (Souto da Carpalhosa), 

Ângela Duarte; Instituto Politécnico de Leiria (entrevista por escrito); responsáveis por 

quiosques e postos de venda de jornais; população.
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Repórter do Marão 

 

Galardoado com troféu ‘Imprensa Regional 2009’ dos Prémios Gazeta de 

Jornalismo, o Repórter do Marão aposta na escala para se afirmar no mercado. Depois 

de mais de quase três décadas como publicação paga, o Repórter do Marão optou pela 

distribuição gratuita em locais de grande afluxo de pessoas. O responsável pelo 

projecto refere que o modelo do porte pago/incentivo à leitura está desadequado da 

realidade, defendo que deveria estar previsto um apoio para que quem tem dimensão 

pudesse chegar ainda longe na promoção da leitura. Na calha está outra publicação e 

um projecto para a Internet. 

 

Uma publicação que oferece leitura 

Depois de “Promovemos a leitura”, “Oferecemos leitura” é agora o lema do 

Repórter do Marão, projecto com sede em Marco de Canaveses que foi distinguido 

com o galardão Imprensa Regional 2009 dos Prémios Gazeta de Jornalismo, atribuídos 

pelo Clube de Jornalistas. A publicação, com 27 anos, foi ao longo da maior parte da 

sua história um semanário (quase 25 anos), teve um período em que foi quinzenário 

(cerca de um ano) e agora é um mensário em formato de revista a cores distribuído 

gratuitamente.   

A publicação tem uma tiragem de cerca de 32 mil exemplares, que são 

distribuídos gratuitamente numa rede de mais de 300 pontos espalhados por toda a 

região do Interior Norte, numa área que vai de Paredes, a Bragança ou a Fafe. A nova 

fase do projecto começou em Setembro de 2009, com uma aposta na criação de escala 

como arma de afirmação no mercado. O Director, Jorge Sousa, sublinha que o 

objectivo definido pela Tâmegapress – Comunicação e Multimédia, Lda – detida por 

Jorge Sousa (45%) e por António Gomes Coutinho (55%) – para este título foi “criar 

uma escala que fosse atractiva para os anunciantes”, revelando que, com esta 

dimensão, já é possível “marcar reuniões e reunir-se com as empresas”. O 

relançamento do título implicou um investimento de 100 mil euros, tendo actualmente 

um volume de negócios de 120 mil euros. 

O projecto começou com 22 mil exemplares, mas o alargamento da rede de 

distribuição obrigou ao aumento da tiragem. Após algumas experiências 
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insatisfatórias, a empresa montou a sua própria rede de distribuição, com 10 giros, que 

permite pôr a publicação onde há um grande afluxo de pessoas, como hospitais, 

escolas, estações de comboios, centrais de camionagem, hipermercados, cafés, 

restaurantes ou os autocarros que circulam em Vila Real (Corgobus). “Desde que haja 

muita gente, nós pomos lá. É o nosso lema”, afirma o jornalista.  

“Neste momento, a aposta é para ser o mais revista possível, e já trabalhamos 

editorialmente assim, e crescermos com esta marca até aos 35 mil exemplares. Não é 

sustentável acima disso porque desequilibra o projecto do ponto de vista económico”, 

afirma Jorge Sousa, explicando que o Repórter do Marão é um produto caro dado o 

papel que utiliza e a qualidade da impressão. As primeiras edições desta nova etapa 

foram impressas em papel de jornal, mas o resultado foi considerado insatisfatório 

“em termos gráfico e de qualidade”. Este responsável revela que cerca de 70 por cento 

dos custos são despesas de produção e dentro destas cerca de 78 por cento são com o 

papel, uma vez que se trata de uma “tiragem muito elevada” feita com “papel especial, 

importado, que lá fora se usa muito em revistas e catálogos”. As edições têm 

normalmente 32 páginas, 10 das quais de publicidade. 

 

Apoio precisa de ser reinventado 

Seguindo esta estratégia de ganhar escala através da oferta dos exemplares, a 

publicação optou por nem sequer tentar a renovação do porte pago/incentivo à leitura 

quando o cartão expirou. Apesar da distribuição gratuita, a publicação mantém um 

preço de assinatura (40 euros para continente, 70 euros para Europa e 100 para o 

resto do mundo), que serve para pagar os custos do envio pelo correio para os cerca 

de 600 assinantes que o Repórter do Marão ainda tem, mas que os responsáveis pelo 

título querem reduzir para 300. 

Jorge Sousa diz que o porte pago/incentivo à leitura está “desactualizado e tem 

de ser reinventado”. Este responsável entende que os “projectos com escala” 

deveriam ser apoiados “a fazer a distribuição” e o Repórter do Marão poderia ter um 

“incentivo à difusão da leitura”. “Os grandes deveriam ser incentivados, sobretudo no 

caso do nosso, porque nós oferecemos tudo. Se eu tivesse um apoio, fazia se calhar 

mais 35 mil, punha se calhar em mais sítios e permitia-me crescer ainda mais”, afirma, 

revelando que gostaria de poder distribuir a publicação em todas as escolas. “Esta 
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devia ser a ideia do Estado: se um meio produz uma coisa que de facto tem qualidade 

e é um contributo para o aumento da literacia, o Estado deve lá estar a deve apoiar”, 

argumenta. 

O Director diz que o apoio poderia ser através de um subsídio para as cerca de 

cinco toneladas de papel que gasta por edição: “Há aqui o nosso esforço, há a 

colaboração dos nossos parceiros, que nos disponibilizam os espaços. O Estado 

também podia ter aqui uma colaboração. Não vejo porque é que não poderia apoiar 

um projecto destes”. Jorge Sousa ressalva que todo o processo teria de ser “muito 

controlado e auditado” para não haver situações de fraude como diz terem existido no 

passado com subsídio de difusão. 

O jornal já avançou com o processo de certificação da tiragem e da circulação 

pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). Para Jorge 

Sousa, não faz sentido haver porte pago para empresas que não estão auditadas, mas 

teria de haver “um regime especial” para as publicações mais pequenas. Em seu 

entender, Portugal tem jornais a mais, pelo que defende a fusão destes pequenos 

títulos, de forma a ganharem escala: “Se calhar um jornal com dois mil exemplares não 

faz sentido existir. Se calhar faz sentido juntar-se ao vizinho do lado, que tem outros 

dois mil, e a outro vizinho, com mais dois mil, e assim fazem uma coisa de dez mil”. 

Jorge Sousa diz que historicamente o porte pago foi importante porque permitiu 

o crescimento das publicações: “Nós servimo-nos do porte pago para chegar 

promocionalmente a mais leitores e mais anunciantes”. Para além do porte pago, o 

jornal beneficiou por duas vezes dos incentivos directos. O Director considera que “os 

incentivos directos hoje não fazem muito sentido”. Em seu entender, os incentivos 

directos só poderão fazer algum sentido em duas áreas: contratação de recursos 

humanos e apoios ao desenvolvimento digital. Como semanário, o Repórter do Marão 

chegou a ter dez mil exemplares de tiragem, tendo terminado quando tinha dois mil 

assinantes e algumas vendas em banca. A empresa chegou a ter gráfica própria e 

instalações com 350 metros quadrados. 

 

Novos projectos 

O projecto tem 16 colaboradores, sendo três permanentes. Jorge Sousa não é 

funcionário da empresa, mas está a tempo inteiro no Repórter do Marão. A 
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administração está a cargo do grupo MCoutinho, mas a gestão corrente é feita por 

Jorge Sousa. Na sede está uma funcionária da área de Marketing e Relações Públicas. A 

jornalista que trabalhava na sede estava prestes a cessar o contrato e Jorge Sousa dizia 

que “provavelmente” iria prescindir de ter um profissional a tempo inteiro. O Director 

refere que “as redacções hoje não têm que ser físicas”, “por várias razões, até razões 

económicas”. Em seu entender, com as facilidades de comunicação que existem, é 

preferível ter vários colaboradores espalhados pelo território, o que evita deslocações 

e permite maior à-vontade no tratamento dos assuntos. Esses colaboradores usam o 

seu próprio equipamento, sendo que a empresas apenas disponibiliza material – 

telemóveis, placas, computadores – para “as pessoas que são fixas”. A empresa tem 

uma viatura, dois computadores portáteis, telefones e placas de acesso à Internet para 

os colaboradores permanentes. 

Jorge Sousa explica que “a ideia era fazer um produto diferenciado que fugisse 

ao tipo de informação que se faz hoje para as edições em papel, que é também muito 

formatada. Em termos editoriais, hoje é quase tudo igual. Olha-se para os diários e há 

alguns sectores de notícias que são praticamente todos iguais”. Por isso, diz que os 

jornalistas que colaboram com o projecto consideram os artigos que fazem para o 

Repórter do Marão como “um escape”, pois estão “cansados daquela formatação e do 

trabalho do dia-a-dia”. A aposta passa por “provar que um produto em papel, 

minimamente bem feito, pode ter sucesso”. 

Foram também estabelecidos protocolos com várias instituições, como escolas 

profissionais, que consistem na cedência de uma página na compra de outra, ficando 

assim essas entidades com duas páginas para a divulgação das suas actividades. “As 

escolas têm muita dificuldade em comunicar. Comunicam os cursos numa 

determinada fase do ano lectivo, sobretudo no início, e depois pressionam para 

darmos notícias de visitas de estudo com dois meses ou mês e meio. Propusemos um 

protocolo em que nós oferecemos metade do espaço e eles apagam a outra metade”, 

explica. 

Na calha está um projecto com o mesmo formato para os distritos do Porto e de 

Braga, intitulado ‘Lugar ao Norte’, que provavelmente arrancará com uma tiragem 

mínima de 50 a 70 mil exemplares, em 2011. O investimento também vai ser de 100 

mil euros e deverá contar com a participação de um parceiro local. O objectivo é ir em 
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busca de publicidade a “zonas economicamente melhores” do que os dois distritos de 

Trás-os-Montes e a zona do Tâmega, actual área de actuação, que sirva de sustento 

para os dois títulos. 

Paralelamente, está a ser amadurecida a ideia de criação de uma “redacção 

multimédia e multitasking” em parceria com um grupo regional da área da 

comunicação de Trás-os-Montes. Depois de ter avançado, em 2007, com o ‘Marão 

Online’, Jorge Sousa é, neste momento, cauteloso em relação à aposta na Internet: “As 

edições digitais estão numa fase de esperar para ver o que é que isto vai dar. O futuro 

na Internet é irreversível, o que não se sabe muito bem é como é que se vai financiar 

as edições digitais. Anda toda a gente à espera”. 

 

Divulgar informação na região 

O Repórter do Marão é distribuído numa estrutura colocada no interior do 

edifício dos Paços do Concelho de Baião. A autarquia, através de Miguel Cerqueira da 

Silva, do Gabinete de Protocolo, Comunicação, Imagem e Eventos, refere que a 

Câmara de Baião realizou, em 2010, quatro inserções publicitárias no Repórter do 

Marão. “Essa inserção é feita visto que o Repórter do Marão tem uma implantação e 

difusão regional, possibilitando assim a divulgação dos eventos por vários municípios 

da região”, justifica, sublinhando que se “trata de um bom veículo para divulgar as 

informações relativas a Baião nos concelhos vizinhos”. Dada a natureza da publicação, 

muitas das informações enviadas pela edilidade “não são publicadas, porque perdem a 

actualidade”. A mesma fonte considera “legítimo” que o Estado pague uma parte da 

expedição dos jornais “no quadro do apoio a pequenas empresas da área da 

imprensa”, pois “dessa forma incentiva-se a leitura e permite-se a difusão de 

conteúdos noticiosos de proximidade a comunidades que por vezes se encontram 

distantes da sua localidade de origem”. 

Já Nicolau Ribeiro, do Gabinete de Comunicação da Câmara de Amarante, outro 

dos municípios onde a publicação é distribuída, quer numa “banca” na recepção do 

edifício municipal quer em alguns equipamentos autárquicos, diz que com o modelo 

magazine o Repórter do Marão dedica “muito pouco espaço” às informações do 

município de Amarante. Em relação à publicidade, o investimento decorre da 

realização de eventos diversos, pelo que “as inserções nos meios dependem do tipo de 
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evento e da natureza/perfil dos meios, sendo a decisão tomada em função da 

estratégia de comunicação elaborada para cada evento”. Nicolau Ribeiro manifesta ter 

dúvidas “sobre a eficácia e a relação custo/benefício desse subsídio e do seu incentivo 

à leitura”, num cenário de afirmação das “novas formas de difusão de conteúdos, com 

as comunicações e plataformas digitais”.  

Por seu turno, o Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Deporto da Câmara de 

Fafe, Artur Coimbra, concelho onde o Repórter do Marão também passou a ser 

distribuído, e um dos entrevistados da edição de Outubro de 2010, considera que “é 

sempre interessante uma publicação de dimensão regional com boa tiragem” dar 

atenção ao município. Este investigador de história local diz que “as medidas do 

Governo devem ser no sentido de apoiar mais a imprensa local e não de apoiar menos, 

como se tem verificado”, lamentando que a relação com os emigrantes tenha sido 

“muito prejudicada” com os cortes porque o preço das assinaturas teve de aumentar. 

Na opinião deste mestre em História Contemporânea, a imprensa local é “a voz da 

comunidade onde se insere” e “um meio de as pessoas se reverem nos seus problemas 

e nas suas realizações”, pelo que considera 40% de apoio “é pouco”. Para este 

colaborador de jornais locais e regionais, que já foi director do Montelongo, um 

verdadeiro incentivo à leitura passaria pela distribuição dos jornais nas escolas dos 

vários graus de ensino, associações e instituições, para que pudessem ser lidos e 

trabalhados. 

O Coordenador-Executivo da Dólmen – Cooperativa de Formação, Educação e 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega, Rolando Pimenta, e o Subdirector da Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, João 

Miguel Gonçalves, duas das entidades que assinaram um protocolo com o Repórter do 

Marão, destacam a importância deste meio de comunicação para fazer passar a 

mensagem junto dos respectivos públicos-alvo. Rolando Pimenta refere que, sendo o 

Repórter do Marão uma publicação de âmbito regional, é importante para “divulgar a 

metodologia do Programa Leader e dar a conhecer iniciativas demonstrativas do que 

pode ser feito para que eventuais promotores as possam aplicar nas suas localidades, 

promovendo-se um efeito multiplicar dos bons exemplos”. Este responsável sublinha 

também a aposta na comunicação social de âmbito local e regional para manter a 
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população informada sobre as oportunidades de investimento e promover o turismo 

de proximidade.  

Por seu turno, João Miguel Gonçalves explica que existe uma estratégia de 

divulgação da escola e dos cursos na área do Douro e Tâmega, área de onde é 

proveniente a maior parte dos alunos. Para além de praticar preços mais acessíveis, a 

comunicação social local e regional corresponde aos objectivos de comunicação do 

estabelecimento de ensino, dando a conhecer a sua oferta formativa e gerando uma 

opinião positiva sobre o seu trabalho. “Pelo que temos percebido aquando das 

inscrições, um número significativo de alunos sabe da existência dos cursos através da 

imprensa local”, acrescenta. Em seu entender, deve haver “parcimónia na utilização 

dos media”, pois não se pode “cair no erro de ter todas as escolas a aparecer na 

televisão”, uma vez que isso “aumenta a visibilidade social da instituição, mas o 

dinheiro não é aplicado na melhoria da qualidade da formação”. 

O Director-Executivo da Corgobus – Transportes Urbanos de Vila Real refere que 

a disponibilização da publicação em dispensadores colocados nos autocarros para o 

efeito tem sido elogiada. “Acreditamos que assim estamos a contribuir para a 

divulgação de conhecimento, sendo que este também é um dos pontos tidos em conta 

pelo nosso grupo no que se refere à nossa responsabilidade social”, afirma João 

Queirós Lino. Este responsável diz que reagiria mal ao desaparecimento do Repórter 

do Marão, que considera “uma publicação com qualidade, que versa temas não muito 

focados na imprensa regional/local e até nacional. Os conteúdos e os colaboradores 

têm um nível muitíssimo interessante. Reuniu-se nesta publicação o papel 

(fundamental), bons jornalistas, uma imagem interessante, bons conteúdos”. 

No Hospital de Santa Isabel, em Marco de Canaveses, João Santos folheia o 

Repórter do Marão que pegou num expositor de vidro ali colocado. À espera para ser 

atendido, numa sala cheia, elogia a existência de alguma coisa para ler, que ajuda a 

passar o tempo. Numa média superfície da mesma localidade, Maria José Leite não 

pega nas publicações que ali estão porque já a tinha lido na unidade hospitalar “nas 

especialidades”. As jovens Cláudia Silva e Catarina Oliveira dizem ter hábitos de leitura 

– a prova é o livro Comer, Orar, Amar acabado de comprar –, mas raramente pegam no 

Repórter do Marão, que costumam encontrar na Praça da Cidade. Por seu turno, 

Adriana Pinto (15 anos) refere que “de vez em quando pega e lê”, dependendo dos 
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assuntos principais. Os postos de venda contactados (localizados em Caíde, Marcos de 

Canaveses e Lamego) não consideram que a distribuição gratuita do Repórter do 

Marão prejudique as vendas, uma vez que não tem “notícias” que levem as pessoas a 

desistir de comprar outros títulos. 

 

Ficha: 

Título: Repórter do Marão 

Localização: Marco de Canaveses, Porto 

Propriedade: Tâmegapress – Comunicação e Multimédia, Lda. Sócios com mais de 10% 

do capital: António Martinho Barbosa Gomes Coutinho, Jorge Manuel Soares de Sousa 

Periodicidade: Mensal 

Tiragem: 32.000 exemplares  

Incentivo à Leitura: Não 

Período de realização: Outubro de 2010  

Entrevistas: Co-proprietário e Director do Repórter do Marão, Jorge Sousa; Chefe de 

Divisão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Fafe, Artur Coimbra; 

Coordenador-Executivo da Dólmen – Cooperativa de Formação, Educação e 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega, Rolando Pimenta (entrevista por telefone); 

Subdirector da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de 

Canaveses, João Miguel Gonçalves (entrevista por telefone); Director Executivo da 

Corgobus – Transportes Urbanos de Vila Real, João Queirós Lino (entrevista por 

escrito); Câmara Municipal de Amarante (entrevista por escrito); Câmara Municipal de 

Baião (entrevista por escrito); responsáveis por quiosques e postos de venda de 

jornais; população. 

 

 

 



 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade| Projecto Mediascópio | Universidade do Minho  

 

427 Avaliação da Política de Incentivo à Leitura 

Voz de Lamego  

 

Detido pela Diocese de Lamego, o octogenário Voz de Lamego apresenta-se 

como um “semanário diocesano regionalista”. A perda do porte pago devido ao 

número insuficiente de funcionários obrigou a entidade proprietária a despender mais 

dinheiro para que o jornal chegue aos assinantes, muitos dos quais vivem em locais 

onde a distribuição da publicação só pode ser feita através do correio. 

 

Chegar a locais onde nem rede de telemóvel há 

O jornal Voz de Lamego afirma-se como “a peça mais importante” da estratégia 

de comunicação da Diocese de Lamego, apesar do esforço de alargamento dos canais 

de divulgação da informação que aquela estrutura eclesial tem vindo a fazer nos 

últimos tempos, revela o responsável pelo Gabinete de Imprensa e membro do 

Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais, Padre José Gonçalves Patrício. Com 

80 anos, o semanário consegue chegar a todas as paróquias daquela diocese, mesmo a 

localidades do interior profundo onde nem sequer rede de telemóvel existe. Apesar 

das limitações decorrentes da falta de recursos humanos, o periódico de inspiração 

cristã é essencial para que muita gente continue a ter contacto com a leitura, em zonas 

em que o jornal só chega por correio tradicional.  

O Padre José Gonçalves Patrício adianta que foi feito um estudo sobre a 

dispersão geográfica dos assinantes que mostra que “há muitos assinantes de zonas 

rurais, onde não há mais nenhum jornal, onde o jornal que existe é a Voz de Lamego”. 

No passado houve uma campanha de angariação de assinantes, o que faz com que 

ainda hoje haja leitores em todas as paróquias da Diocese, mesmo em “sítios onde não 

chega rigorosamente mais nada do ponto de vista da informação”. “Nós somos a única 

instituição que chega de facto onde não existe mais ninguém. Já não há escolas, já não 

há repartições públicas, mas existem paróquias. [...] Graças a Deus que, como na 

Diocese continuamos a ter bastantes sacerdotes, ainda conseguimos chegar 

semanalmente a sítios onde mais ninguém chega”, afirma. 

A perda do porte pago agravou as dificuldades das contas desta publicação, que 

são historicamente deficitárias. O jornal não cumpre os critérios para ter incentivo à 

leitura, uma vez que é feito pelo Director, Monsenhor Armando dos Santos Ribeiro, 
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com o apoio de uma colaboradora na área administrativa e de um técnico de contas. O 

Director refere que o jornal fez as contas e chegou à conclusão que era melhor não 

aumentar o quadro de pessoal para ter acesso ao apoio. “O porte pago estava sempre 

em redução e daqui a pouco tínhamos de pagar ao jornalista, mas não recebíamos 

nada”, afirma.  

Monsenhor Armando dos Santos Ribeiro diz que o porte pago/incentivo à leitura 

seria “uma ajuda muito grande” para equilibrar as contas da publicação, uma vez que 

“o principal encargo são os Correios”. O ordenado do Director e os custos de 

impressão são assegurados pela Diocese, enquanto o dinheiro para o vencimento da 

funcionária, do contabilista, do correio e das despesas correntes provém da 

publicidade angariada pelo jornal. A publicação nunca teve publicidade do Estado e o 

Director nota uma retracção no investimento publicitário por parte das Câmaras 

Municipais em época de crise. Para além disso, denuncia a concorrência desleal dos 

anúncios afixados nas montras. 

Este responsável lamenta que, no passado, tenha havido fraudes na atribuição 

dos apoios do Estado, nomeadamente no subsídio ao papel, argumentando que “a 

fiscalização em Portugal não funciona”. Sem defender a ”subsídio-dependência”, o 

Director declara que os jornais devem ser tratados “todos por igual”. “O que deviam 

fazer é saber quantos vão para os Correios e pagavam aos Correios”, afirma, 

considerando que “se fosse metade já era bom. Menos de metade também não vale a 

pena”. “Se realmente olharem para a comunicação social, que olhem para todos por 

igual, grande e pequena”, diz, criticando o facto de haver “milhões para a RTP”, mas de 

se cortar nas ajudas para “os pobres desgraçados dos jornais que trabalham”.  

O Director diz que o porte pago, o subsídio ao papel e o apoio para a 

reconversão tecnológica “foram muito importantes para imprensa regional”, 

especialmente “naquela época de viragem em que os preços aumentaram 

assustadoramente”, “senão muitos já tinham morrido e alguns morreram e continuam 

a morrer”, apontando o caso d’O Distrito de Portalegre, o jornal detido pela empresa 

Tipografia Nuno Alvares, propriedade da Diocese de Portalegre e Castelo Branco e do 

Seminário Diocesano de Portalegre e Castelo Branco, que fechou as portas aos 126 

anos. 
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Em seu entender, justifica-se que o Estado olhe para a imprensa regional de 

forma especial, “sobretudo por causa dos emigrantes”, pois “o único elo de ligação 

com as comunidades de nascença são os jornais da região”. O mesmo se aplica para 

“os que estão em Portugal, mas estão longe da terra. Esse elo de ligação é talvez dos 

papéis mais importantes que se possa desempenhar”. 

Monsenhor Armando dos Santos Ribeiro diz que o Voz de Lamego é um jornal 

“inscrito na categoria de jornais de inspiração cristã, porque não se limita a notícias 

somente de Igreja, mas tem um carácter regionalista”. O Director nota a diminuição 

dos correspondentes que enviam informação das freguesias. Alguns ainda enviam os 

artigos manuscritos, mas outros já enviam por e-mail.  

Este responsável admite que é “difícil” assegurar a orientação do jornal ao 

mesmo tempo que tem a seu cargo uma paróquia. O Director gostaria, por isso, de ter 

um profissional, de investir em material informático e de fotografia e de rever a forma 

de impressão, de maneira a ter mais páginas a cor. Monsenhor Armando dos Santos 

Ribeiro costuma levar a sua máquina e o seu carro quando vai em reportagem, mas o 

jornal já chegou a ter câmara fotográfica. No passado, o jornal recebeu apoios directos 

para a modernização tecnológica, que possibilitou a compra de computadores, mas 

entretanto as máquinas já ficaram desactualizadas. O Director equaciona uma nova 

candidatura para renovar o material. 

O jornal tem uma tiragem de 2.200 exemplares (já chegou a ter três mil), tendo 

1.850 assinantes, dos quais 132 estão no estrangeiro. Para além das assinaturas, há a 

venda nos quiosques de Lamego, sendo a distribuição para os postos de venda feita 

pela funcionária do jornal. A publicação reduziu de 16 para 12 páginas, excepto quatro 

vezes no ano. A publicação chegou a ter gráfica própria – a Tipografia Voz de Lamego –

, que foi vendida a um privado. A paginação é feita por um funcionário da tipografia, 

que segue as orientações do Director do Voz de Lamego. As despesas mensais com a 

tipografia rondam os 1.900 euros e com os correios 1.600 euros. As receitas anuais de 

publicidade cifram-se nos 20 mil euros e as assinaturas em 4.500 euros. 

 

Jornal sem site 

A necessidade de profissionalização também é admitida pelo Padre José 

Gonçalves Patrício, que reconhece igualmente a necessidade de criar um site para o 
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Voz de Lamego que inclua uma parte para assinantes. A ausência de site contrasta com 

a Diocese, que tem página na Internet, Facebook, Twitter, canal no YouTube e um 

blogue, numa tentativa de chegar a vários públicos-alvo. O Gabinete de Imprensa é 

uma estrutura criada em 2008, ligada ao Secretariado Diocesano da Comunicação, com 

objectivo de fornecer informação e de agilizar a comunicação entre os órgãos de 

comunicação ligados à Igreja que existem na Diocese e de servir de ligação com os 

media que não pertencem à Igreja. 

Este responsável salienta que o Voz de Lamego “continua a ser o principal órgão 

de formação periódico que a Diocese mantém”. “A Voz de Lamego serve-nos não só 

como órgão de informação, mas como órgão de Evangelização. E essa é finalidade 

fundamental da Igreja. Enquanto que numa óptica não eclesial, seja ela qual for, 

política, desportiva, a comunicação serve de propaganda, no nosso caso serve de 

formação das pessoas. A Voz de Lamego continua a ser o principal órgão de formação 

periódico que a Diocese mantém. Nessa perspectiva justifica-se o investimento”, 

afirma.  

Em seu entender, “sendo de uma Diocese do interior, as pessoas só têm acesso a 

um conjunto de informações na Voz de Lamego”. O Padre José Gonçalves Patrício 

recorda que Lamego é a única Diocese do país, abrangendo territórios de Viseu, 

Guarda e Aveiro. Também do ponto de vista civil, depende administrativamente de 

estruturas com sedes em diferentes distritos. 

Para o Padre José Gonçalves Patrício, libertar os jornais dos custos com o envio é 

um incentivo à leitura “porque dá a possibilidade às pessoas de poderem subscrever 

um jornal a um custo não demasiado alto”, especialmente em zonas como Lamego, 

com muitas pessoas que se dedicam à agricultura ou vivem de reformas baixas. Por 

isso, entende que o Estado deveria olhar para as características das publicações na 

hora de decidir os apoios. “Ao contrário do que o Estado pensa, a justiça não é tratar 

todos por igual, mas é dar a cada um aquilo que cada um precisa segundo as suas 

próprias circunstâncias ”, argumenta. 

 

Margem para mais profissionalização 

A questão da insuficiente profissionalização é, para o responsável pelo Gabinete 

de Informação e Comunicação da Câmara Municipal de Lamego, o calcanhar de Aquiles 
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da imprensa local daquele concelho, o que propicia a existência de um “jornalismo 

muito sedentário”. “Semana após semana, páginas e páginas dos jornais são escritas 

por mim, sem mudança de uma vírgula”, admite Ricardo Pereira. Para além do Voz de 

Lamego, em matéria de imprensa, o concelho conta com mais dois semanários: o 

Douro Hoje e o Jornal do Douro. 

Em relação ao porte pago/incentivo à leitura, para a Câmara Municipal de 

Lamego, “é bom” que exista o apoio, pois é “uma forma de garantir que os jornais 

locais existem”. “É uma forma também de difundirmos a nossa mensagem. Numa 

altura em que as câmaras municipais têm alguns constrangimentos financeiros, 

havendo a difusão da informação através dos jornais locais, isso é uma forma de 

chegarmos ao maior número possível de pessoas”, sublinha. 

A título pessoal, Ricardo Pereira entende que este apoio, genericamente, “tem 

ajudado a manter algumas publicações artificialmente”: “Há certas pessoas que criam 

jornais e depois contam com o porte pago e sobretudo com as ajudas institucionais das 

câmaras municipais. Dão aquilo como garantido e o produto jornalístico não é o 

melhor”. Na sua opinião, “para além de ser oneroso, o porte pago ajuda por igual 

aquilo que é diferente. Atribui a mesma compensação financeira a um jornal bem feito 

e a um jornal mal feito, não fazendo essa discriminação positiva”. O assessor prefere 

que “a lei do mercado” funcione e que “vinguem” os projectos jornalísticos que se 

afirmem “pela qualidade”.  

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lamego, Nuno Carvalho, revela a 

preocupação que existe em enviar para os jornais locais informação relativa às 

actividades que a corporação desenvolve, nomeadamente as acções de formação, uma 

área em que os ‘soldados da paz’ têm apostado, na sequência do lema “quem não 

sabe não salva”. Este responsável vê a imprensa como “um elo de ligação com a 

população”, destacando a receptividade dos periódicos locais aos comunicados, que 

normalmente incluem texto e fotografia, e a oferta de uma assinatura para os jornais 

serem lidos pelos bombeiros.  

O bibliotecário da Biblioteca Municipal de Lamego nota que os jornais locais são 

lidos sobretudo por reformados ou desempregados. A população activa aproveita a ida 

ao café para pegar no jornal e comentar as notícias. Vítor Rebelo revela que os jornais 

locais são oferecidos à biblioteca, à semelhança do que acontece com alguns regionais. 
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Este responsável ressalva, no entanto, que a biblioteca “recebia muitos mais”, mas 

houve jornais que deixaram de enviar exemplares gratuitamente. Em relação ao Voz de 

Lamego, o técnico superior da área de bibliotecas e documentação diz que “faz parte 

do património documental e humano de Lamego”, mas as organizações têm de saber 

sobreviver, para manterem a sua função social. 

A divulgação das actividades da biblioteca, à semelhança do que acontece nas 

outras localidades, é feita através do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal. 

Vítor Rebelo considera que os jornais têm estado de “portas abertas para divulgar as 

actividades”, o que é importante na tentativa de “chegar à comunidade”. “A biblioteca 

é um espaço público. Como qualquer organização, tem de mostrar às pessoas que tem 

uma função útil, que é um espaço privilegiado de cultura de acesso ao conhecimento e 

à informação”, refere. Como a “escola a tempo inteiro” afastou os mais novos das 

bibliotecas, esta estrutura tem apostado noutros públicos, como os formandos das 

Novas Oportunidades ou os desempregados. 

João Paulo Fonseca, que nos últimos três anos lectivos coordenou o 

Escrevivendo, jornal da Escola Secundária Latino Coelho, refere que houve a ideia de 

distribuir esta publicação alternadamente nos três semanários de Lamego, para chegar 

aos diferentes públicos. A questão económica acabou por ser decisiva e o jornal 

escolar foi distribuído apenas como suplemento do Jornal do Douro. A distribuição da 

publicação escolar com um jornal local permitiu “chegar à  comunidade onde a escola 

está inserida”. De uma venda de 300 exemplares numa comunidade escolar com mil 

alunos, o jornal passou para uma tiragem de 5.000 exemplares ao ser distribuído com 

o Jornal do Douro. 

Antes desta parceria, a escola chegou a pensar em criar uma rede de assinantes, 

até porque o estabelecimento com 130 anos tem ex-alunos que constituiriam um 

“campo de acção bastante vasto”, entre os quais um grupo que se encontra 

mensalmente no Porto, mas o custo do envio fez “esmorecer” o projecto. Por isso, o 

professor considera que “seria óptimo” um mecanismo de apoio à expedição dos 

jornais escolares.  

O docente diz que este apoio pode ser considerado um incentivo à leitura, na 

medida em que “as pessoas lêem mais facilmente um texto curto do que um romance, 

uma novela ou uma peça de teatro”. Apesar de considerar “muito interessante” o 
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incentivo à leitura, João Paulo Fonseca ressalva que, no actual momento económico”, 

tem de haver critérios para a atribuição do apoio, devendo ser contemplados os 

projectos com qualidade e que prestem “uma espécie de serviço público à região”. 

“Não posso aceitar que um jornal exista apenas para ir buscar um subsídio ao Estado”, 

declara. 

Nos postos de venda e entre as diversas pessoas contactadas existe a ideia de 

que o Voz de Lamego é um jornal sobretudo de assinatura, que não tem grande 

expressão mas bancas. Da mesma forma, referem que não é um jornal “de café”, que 

gere controvérsias, dizendo que as conotações partidárias são características dos 

outros dois semanários. Segundo os vendedores, há um público diferente para os 

jornais nacionais e para os locais, sendo que este último se interessa pela política e 

pelas notícias da cidade. 

José Augusto Ribeiro – apesar do nome de registo, é mais conhecido por Jorge – 

e Henrique Eira folheiam o jornal num dos salões de chá da avenida principal de 

Lamego. O hábito de ler acompanha Jorge, de 81 anos, desde a infância. Um dia, o pai 

adoptivo disse-lhe para ler um artigo. Depois, Jorge afirmou que tinha lido, mas 

depressa se descobriu que não era verdade quando lhe perguntaram de que tratava. 

Desde essa altura que cultiva o hábito de ler, que agora se traduz em duas horas 

diárias de leitura à noite. Entre as leituras está o Voz de Lamego, o jornal que se 

habitou a ver em casa desde pequeno, e que assina, mas também outras publicações 

de inspiração cristã. Em seu entender, a publicação é importante para se saber o que 

se passa na terra e para ler os artigos de opinião, embora pudesse ser mais sintética. 

 

Ficha: 

Título: Voz de Lamego 

Localização: Lamego, Viseu 

Propriedade: Diocese de Lamego 

Periodicidade: Semanário 

Tiragem: 2.200 exemplares 

Incentivo à Leitura: Não 

Período de realização: Segunda semana de Novembro de 2010 
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Entrevistas: Director do Voz de Lamego, Monsenhor Armando dos Santos Ribeiro; 

Responsável pelo Gabinete de Imprensa da Diocese de Lamego e membro do 

Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais de Lamego, Padre José Gonçalves 

Patrício; Responsável pelo Gabinete de Informação e Comunicação da Câmara 

Municipal de Lamego, Ricardo Pereira; Comandante dos Bombeiros Voluntários de 

Lamego, Nuno Carvalho; Bibliotecário da Biblioteca Municipal de Lamego, Vítor 

Rebelo; ex-Coordenador do Escrevivendo, jornal da Escola Secundária de Latino 

Coelho, João Paulo Fonseca; responsáveis por quiosques e postos de venda de jornais; 

população. 
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Anexo 5. Inquérito Nacional sobre Imprensa Regional 
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Anexo 6. Modelo de Avaliação 
 

Dimensões 

de avaliação 

Factores 

críticos 

Questões-chave 

a responder 

Instrumentos 

de medida / avaliação 

1) A definição 

das políticas 

de incentivo 

Clareza e coerência na 

definição da política 

de incentivo à leitura 

A designação da Lei é 

coerente com aquilo 

que o articulado 

legislativo prevê? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis oficiais do 

sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional 

Estão claramente 

definidos e 

hierarquizados os 

objectivos a atingir? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis oficiais do 

sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional 

Facilidade de 

candidatura aos 

incentivos 

 

Os requisitos de 

acesso são adequados 

à realidade das 

publicações?  

 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional 

- Estudos de caso 

A lei 

contempla/diferencia 

a diversidade de 

publicações 

existentes? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis oficiais do 

sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 
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Imprensa Regional 

- Estudos de caso 

A lei 

contempla/diferencia 

as diferentes 

realidades nacionais? 

 

Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis oficiais do 

sector (ministro da 

tutela e GMCS) 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional 

- Estudos de caso 

São fáceis e expeditos 

os mecanismos de 

acesso aos incentivos? 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional. 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais). 

 Articulação com 

outras políticas 

públicas  

Que articulação existe 

com outras políticas 

de incentivo aos 

media? 

 

 

 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis oficiais do 

sector (ministro da 

tutela, GMCS) 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional 
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Prevê-se articulação 

com programas afins, 

como o Plano 

Nacional de Leitura 

(PNL), ou com 

instituições como o 

Instituto do Livro e das 

Bibliotecas ou a Rede 

de Bibliotecas 

Escolares? 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis por 

programas ligados à 

promoção da leitura 

 Adequação às normas 

legais, tanto nacionais 

como da U. Europeia 

Os incentivos afectam 

a concorrência no 

sector? 

- Entrevista com 

responsáveis das 

associações da 

Imprensa (nacional e 

regional) 

  Há sistemas de 

incentivo semelhantes 

noutros parceiros da 

UE? 

- Análise documental 

- Análise comparativa 

no seio da UE 

  

 

 

Há outro tipo de 

sistemas de incentivos 

à imprensa regional 

em países da EU? 

- Análise documental 

- Análise comparativa 

no seio da UE 

 Rapidez e 

transparência dos 

mecanismos de 

decisão 

É rápida a tramitação 

burocrática para 

concessão do 

incentivo? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

  É possível recorrer de 

uma decisão 

desfavorável? 

 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

 Garantias formais de 

acompanhamento e 

fiscalização 

Estão definidos os 

modos de avaliação 

contínua dos 

resultados 

pretendidos? 

- Análise documental 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

  Estão previstos - Análise documental 
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mecanismos de 

sanção em caso de 

utilização indevida dos 

incentivos? 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS. 
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Dimensões 

de avaliação 

Factores 

críticos 

Questões-chave 

a responder 

Instrumentos 

de medida / avaliação 

2) A execução 

das políticas 

de incentivo 

Facilidade na 

obtenção dos 

incentivos 

É fácil uma publicação 

obter incentivos? 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional. 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais) 

 

 Rapidez na 

disponibilização dos 

incentivos 

Os incentivos são 

disponibilizados em 

tempo razoável? 

- Entrevista a 

associações 

representativas da 

Imprensa Regional. 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais) 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

 

  O GMCS dispõe em 

tempo útil dos meios 

necessários ao 

pagamento dos 

incentivos? 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

 

 Execução dos 

incentivos 

Os processos de 

impressão, de expedição 

e de distribuição das 

publicações interferem 

de algum modo na 

execução dos 

incentivos?  

- Entrevistas a 

responsáveis por 

empresas gráficas, de 

expedição e de 

distribuição 
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 Acompanhamento e 

monitorização regular 

do correcto uso do 

incentivo 

Há algum 

organismo/entidade 

com a função de 

fiscalizar regularmente o 

uso dos incentivos? 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS  

  De que modo se efectiva 

a fiscalização? 

 - Entrevista aos 

responsáveis por um 

eventual organismo de 

fiscalização à política de 

incentivo à leitura 

  Tal organismo / 

entidade dispõe dos 

meios necessários para 

cumprir essa tarefa? 

 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

- Entrevista a 

responsáveis de 

fiscalização 

  Que procedimentos se 

adoptam quando há 

irregularidades? E, 

nesse caso, há 

efectivamente 

consequências?  

 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS 

- Entrevista a 

responsáveis de 

fiscalização 

- Análise de casos 

concretos 
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Dimensões 

de avaliação 

Factores 

críticos 

Questões-chave 

a responder 

Instrumentos 

de medida / avaliação 

3) Os 

resultados  

das políticas 

de incentivo 

Resultados no que 

toca ao incentivo e 

promoção da leitura 

(público) 

A imprensa regional é 

um elemento relevante 

para o estímulo à 

leitura dos 

portugueses?  

 

 

 

 

- Análise de dados de 

audiência (Marktest) 

- Inquérito de opinião de 

âmbito nacional (hábitos 

de leitura) 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais) 

- Entrevista com 

responsáveis do PNL 

De que modo a 

imprensa regional 

fomenta a dinamização 

das comunidades 

envolventes no que diz 

respeito ao incentivo à 

leitura? Esse 

envolvimento é visível 

nessas publicações? 

 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais) 

- Entrevista a entidades 

envolvidas em iniciativas 

de promoção à leitura 

- Entrevista a associações 

representativas da 

imprensa regional 

  Os incentivos ajudam a 

que a imprensa regional 

seja disponibilizada em 

“redes de leitura” 

(bibliotecas, escolas, 

associações…), para 

além dos seus 

assinantes? 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais e 

respectivos contextos 

geográficos) 

- Entrevista a associações 

representativas da 

imprensa regional 

- Entrevista a entidades 

envolvidas em iniciativas 

de promoção à leitura 

  Os incentivos têm sido 

determinantes para a 

manutenção e/ou 

expansão da imprensa 

- Análise global de 

quantidade de títulos, 

evolução de tiragens e 

percentagens de 

audiência desde 1995 
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regional?  

 

 

 

(Marktest, APCT, GMCS, 

ERC…) 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais) 

 Resultados no que 

toca à solidez do 

sector da imprensa 

regional (empresas)  

Os incentivos têm sido 

determinantes para a 

sobrevivência das 

empresas de imprensa 

regional?  

 

- Entrevista a associações 

representativas da 

Imprensa Regional 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais), com 

análise das respectivas 

estruturas de custos e 

receitas 

  Os incentivos têm 

contribuído para o 

investimento das 

empresas na qualidade 

dos seus jornais?  

- Análise da evolução da 

profissionalização das 

redacções desde 1995 

(INE, API…) 

- Entrevista a associações 

representativas da 

imprensa regional 

- Estudos de caso 

(amostra nacional de 10 

jornais regionais) 

 Resultados no que 

toca à promoção da 

coesão nacional 

(comunidades 

emigrantes) 

Que percentagem da 

imprensa regional com 

apoio de políticas 

públicas se destina às 

comunidades 

portugueses 

emigradas? 

- Análise de dados do 

GMCS (últimos 5 anos) 

  Que percentagem dos 

incentivos atribuídos se 

destina a financiar o 

envio de jornais para o 

estrangeiro? 

- Análise de dados do 

GMCS (últimos 5 anos) 

  Que percepção têm as 

estruturas 

- Entrevistas a 

representantes de 
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representativas da 

comunidade emigrante 

desta política de 

incentivo à leitura? 

estruturas 

representativas da 

comunidade emigrante 

- Entrevista a associações 

representativas da 

imprensa regional 

 Resultados no que 

toca ao correcto uso 

de dinheiros públicos 

Há queixas sobre 

eventuais 

irregularidades na 

atribuição dos 

incentivos? 

 

- Entrevista a associações 

representativas da 

imprensa regional 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS  

  Estão garantidas as 

condições para que os 

incentivos não sejam 

usados com fins 

diversos daqueles para 

que são atribuídos? 

- Entrevista a 

responsáveis do GMCS  

- Entrevista a 

responsáveis de 

fiscalização 

  É adequada a relação 

entre o custo destes 

incentivos e o benefício 

público que deles se 

recolhe? 

 

- Entrevista a 

responsáveis oficiais do 

sector (ministro da tutela 

e GMCS) 

- Entrevista a ex-

responsáveis políticos do 

sector 

- Entrevista a associações 

representativas da 

imprensa regional 

- Análise comparativa 

com esquemas incentivos 

de outros países 

europeus 
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Dimensões 

de avaliação 

Factores 

críticos 

Questões-chave 

a responder 

Instrumentos 

de medida / avaliação 

4) Perspectiva 

de avaliação 

global 

Visão de conjunto da 

política de incentivo à 

leitura 

Que avaliação global 

fazem os diferentes 

actores do campo dos 

media da actual 

política de incentivo à 

leitura?  

- Entrevistas a 

associações 

representativas da 

imprensa regional 

- Entrevistas a 

responsáveis dos partidos 

políticos com ligação ao 

sector 

- Entrevistas a 

responsáveis por 

programas ligados à 

promoção da leitura 

- Entrevistas a 

académicos especialistas 

nesta área  

 

 

 

Alternativas à actual 

política de incentivo à 

leitura 

 

 

Que propostas 

alternativas têm os 

diferentes actores do 

campo dos media face 

à actual política de 

incentivo à leitura? 

- Entrevistas a 

associações 

representativas da 

imprensa regional 

- Entrevistas a 

responsáveis dos partidos 

políticos com ligação ao 

sector 

- Entrevistas a 

responsáveis por 

programas ligados à 

promoção da leitura 

- Entrevistas a 

académicos especialistas 

nesta área  
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