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1- Medidas de redução de impacto fiscal

 - Bonificação das aquisições de jornais e revistas no IRS familiar

 - Bonificação das aquisições de espaço publicitário no IRC das empresas

 - Crédito fiscal para ações de modernização, internacionalização e capacitação

 - Operações de compensação de IRC e IVA

2 - Medidas de impacto financeiro

 - Linha de credito bonificado

 - Fundo de apoio à Tesouraria

 - Cumprimento da Lei da Publicidade Institucional do Estado

 - Cumprimento dos prazos dos Apoios do Estado à Comunicação Social

3 - Modelos de estruturação do negócio

 - Internacionalização

 - Capacitação e formação

 - Promoção do acesso à informação jornalística editada e a assinaturas

EM RESUMO

CONTRIBUTOS PARA UMA POLÍTICA 

PÚBLICA PARA OS MEDIA 2020-2024



As afirmações proferidas pelo Presidente da República e pelo Presidente da Assembleia da 
República nos últimos meses acerca na necessidade imperiosa de  um plano de emergência para 
a sustentabilidade das empresas editoras de jornais e revistas estão certas e são verdadeiras. É 
urgente criar uma política pública para as empresas de media - “Plano de Emergência para a 
Comunicação Social, Imprensa e Rádio (PECSIR)”, para a defesa do pluralismo e da diversidade da 
informação e para lutar contra a manipulação e a desinformação jornalística.
Este Plano de Emergência é ainda mais necessário pois as reduzidas ajudas que existem, deixaram 
de ser aplicadas na totalidade, provocando dificuldades de natureza administrativa às empresas 
que esperavam beneficiar dessas ajudas; o preço do papel de impressão quase triplicou e o 
investimento publicitário nos suportes de imprensa (jornais e revistas, incluindo o formato digital) 
diminui quase 70%. O Estado continua a não cumprir as regras do investimento publicitário 
institucional.
A Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã trazem 
ao conhecimento dos responsáveis dos partidos políticos que se apresentam às eleições para a 
Assembleia da República, em 2019, a necessidade de atribuir a maior prioridade à implementação 
de politicas públicas de emergência, com incidência na atividade das 600 empresas editoras 
de Jornais e Revistas que representam como única forma de evitar um colapso do modelo de 
democracia constitucional que praticamos e defendemos desde 1974. 
As associações promotoras deste manifesto democrático esperam que a consideração das suas 
propostas represente uma resposta às preocupações expressas pelo Presidente da República e 
pelo Presidente da Assembleia da República, as quais indicam uma necessidade imperiosa de 
agir.
Aos responsáveis nos partidos concorrentes as eleições para a Assembleia da República - 
2019 apelamos a ação, este é o momento de agir e é imperioso dar um primeiro passo para 
ir ao encontro da resolução das preocupações dos jornalistas, dos empresários do setor da 
Comunicação Social.
As associações promotoras sublinham ainda a imperiosa necessidade de se retomarem na 
próxima legislatura os trabalhos sobre a taxa multimédia (de que o recente projeto de lei do 
BE  é um exemplo) bem como não alienam a sua responsabilidade  e direito a participarem 
na discussão e preparação de uma Carta sobre os Direitos Fundamentais Digitais (como por 
exemplo, a recentemente proposta pelo PS).
Afinal é a informação e a liberdade de imprensa, pilares da Democracia e dos direitos humanos 
que estão em causa.

12 de julho 2019

PORQUÊ ESTE MANIFESTO SOBRE O ESTADO DA 
IMPRENSA EM PORTUGAL
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O Plano de Emergência e Apoio ao setor da Comunicação Social deverá atuar ao 
nível de três Eixos Estratégicos:

Eixo 1
Estímulo ao emprego e à sua melhor qualificação

1 Programa de qualificação para o emprego no mundo digital. Deverá abranger 
cerca de 2.000 jornalistas e 2.000 trabalhadores da imprensa;
2 Programa de apoio à formação de novos jornalistas digitais, a partir de jovens 
licenciados em jornalismo, através de estágios profissionais remunerados;
3 Isenção, por um período de 5 anos, nas contribuições para a Segurança 
Social na admissão de jovens jornalistas (1º emprego) e de desemprego de longa 
duração;
4  Criação de incentivos à manutenção de postos de trabalho para pessoas 
com mais de 45 anos e durante o período da legislatura 2020-2024;
5  Tranferência de recursos para formação em áreas estratégicas específicas 
nas empresas editoras de jornais e revistas, designadamente no domínio da ino-
vação.

Eixo 2
Apoio ao restabelecimento do modelo de negócio

1 Abertura de uma linha de crédito bonificado no valor de 645 milhões de 
euros, específica para as empresas editoras de jornais e revistas, com prazo de re-
embolso a muito longo prazo não inferior a dez anos para permitir às empresas a 
modernização e inovação tecnológicas (a União Europeia estuda lançar uma linha 
com mil milhões de euros);
2 Criar um Fundo de apoio à tesouraria a fundo perdido, no valor de 105 
milhões de euros;
3 Estimular o Investimento Publicitário através da criação de um incentivo fis-
cal temporário para os investimentos das empresas (anunciantes) em publicidade 
em que os encargos correspondentes à aquisição de espaço publicitário e patro-
cínio de eventos sejam considerados em 150% do respetivo montante, contabili-
zado como custo do exercício, assim incentivando esse mesmo investimento;
4  Crédito fiscal ao investimento que pode atingir 25% do montante investido 
e dedutível em cinco exercícios fiscais;
5  Permitir às empresas jornalísticas operações de Compensação na Origem 
relativas aos créditos e débitos do Estado por via de IRC e IVA, mesmo não estan-
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do sujeitas a processo de execução.
6  Cumprimento integral da Lei da Publicidade Institucional do Estado

Eixo 3
Incentivo seletivo ao acesso à informação jornalística

1 Atuar junto das comunidades portuguesas no mundo, tendo em vista a criação 
e desenvolvimento de um novo mercado de conteúdos informativos que beneficie 
das vantagens que a língua portuguesa oferece para um melhor conhecimento e 
promoção dos valores democráticos e culturais europeus.
2  Considerar que a utilização de conteúdos informativos e culturais em 
português é um vetor ativo e específico para o desenvolvimento de negócios e de 
exportações  e assim elemento essencial de internacionalização.
3  A inclusão no Código do IRS de uma nova bonificação na Dedução à Coleta 
resultante da despesas com a aquisição de publicações periódicas, que permita a 
dedução pelos membros de um agregado familiar de despesas com a aquisição 
de jornais e revistas em qualquer suporte e modalidade até ao montante de 250 
euros por ano.
4  No âmbito do Incentivo à leitura, criação de uma nova categoria de 
comparticipação a 100% nos custos de envios de publicações periódicas para:
a) Escolas - disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e Bibliotecas Escolares 
Combinando a aquisição de 10 assinaturas de jornais impressos ou digitais por 
cada turma, em qualquer plataforma, incluindo a Imprensa Regional e Local, para 
a lutar contra a iliteracia mediática, a manipulação jornalística e a desinformação.
b) Oferta de jornais para utilização em estabelecimentos prisionais destinados 
aos reclusos que integrem programas de formação e ensino à distância, utilizadas 
como instrumento pedagógico e de ligação ao exterior e preparação para reinser-
ção social.
c) Utilização de jornais em estabelecimentos de ensino superior sénior e associa-
ções ou clubes que promovam atividades de interesse para a população sénior, 
através da venda de assinaturas com 50% de desconto, na luta contra a iliteracia 
mediática, contra a manipulação jornalística e a desinformação
d) Utilização de jornais em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
principalmente em lares de idosos.
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