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POLÍTICA

ERC chamada a dizer  
se apoio de 15 milhões  
aos media é ilegal

Regulador recebeu 
exposição que adverte que 
apoio será inconstitucional, 
por ofender o princípio da 
independência dos media
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Maria Lopes
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Está em causa o pagamento antecipado de publicidade institucional

Nasceu envolto em polémicas e 

parece que vai ser difícil livrar-se 

delas tão cedo: o apoio de 15 milhões 

de euros ao sector dos media dado 

pelo Governo sob a forma de com-

pra antecipada de publicidade insti-

tucional pode ter preceitos ilegais e 

até mesmo inconstitucionais. Foi 

isso que o constitucionalista José de 

Melo Alexandrino argumentou 

perante a Entidade Reguladora para 

a Comunicação Social (ERC) numa 

exposição que entregou ao regula-

dor na passada semana. 

De acordo com José de Melo Ale-

xandrino, este processo enferma de 

diversas ilegalidades, que vão desde 

o facto de o Governo ter passado 

por cima de competências que 

cabem à Assembleia da República e 

à entidade reguladora até à questão 

da violação dos princípios da neu-

tralidade e da independência dos 

órgãos de comunicação social face 

ao poder político. 

O PÚBLICO questionou a ERC 

sobre o assunto, nomeadamente 

sobre a sua análise aos argumentos 

expostos e se foi consultada neste 

processo. O regulador diz que está a 

analisar o documento e que a sua 

competência é “veri car o cumpri-

mento do dever de comunicação” 

pública das campanhas publicitárias 

do Estado, realçando que a selecção 

dos meios de comunicação onde elas 

são feitas é “responsabilidade exclu-

siva” das entidades promotoras, ou 

seja, do Estado. 

O constitucionalista argumenta 

que a resolução do Conselho de 

Ministros que deliberou sobre o apoio 

ofende o princípio da reserva de lei, 

porque, como se trata da esfera da 

liberdade de imprensa e do direito de 

informação, deveria existir uma lei 

prévia que de nisse os critérios de 

distribuição dos 15 milhões de euros 

— os mesmos que ainda ninguém 

conhece e que o Ministério da Cultu-

ra disse ter negociado directamente 

com os media. Ora, o decreto-lei do 

Governo também não os de ne. 

José de Melo Alexandrino conside-

ra que a resolução do Conselho de 

Ministros é “organicamente incons-

titucional”, porque esta matéria 

envolve legislação sobre direitos, 

liberdades e garantias, nomeada-

mente o direito à liberdade de infor-

mação e à liberdade de imprensa e 

meios de comunicação social, que é 

competência exclusiva da Assembleia 

da República — o Governo só pode 

legislar sobre esta matéria com auto-

rização do Parlamento, e este não lha 

deu. “Não pode ser o Governo a de

nir critérios de nanciamento da 

comunicação social privada.” 

Mas há mais argumentos sobre a 

inconstitucionalidade da medida: o 

especialista considera que ofende o 

princípio da neutralidade e da inde-

pendência do poder político face 

aos órgãos de comunicação social 

imposto pela Constituição, o que 

pode, no limite, pôr em causa a 

liberdade de imprensa e do direito 

à informação. “É uma dimensão 

fundamental da democracia que 

está em causa”, avisa, vincando que 
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a situação inverte os papéis: em vez 

de scalizarem o poder político, os 

media passam a ser controlados 

( nanceiramente) por ele. 

Além disso, a resolução do Con-

selho de Ministros invade a esfera 

de atribuições da ERC, uma entida-

de de natureza constitucional, à 

qual cabe, entre outros deveres, 

“zelar pela independência” dos 

media, assegurar o livre exercício do 

direito à informação e à liberdade 

de imprensa, e scalizar a confor-

midade das campanhas de publici-

dade das entidades estatais com os 

princípios constitucionais da impar-

cialidade e isenção. 

Atribuir os 15 milhões de euros 

através de ajustes directos — quando 

se trata de um programa a 18 meses 

e, portanto, não urgente — pode ain-

da desrespeitar as normas europeias 

sobre os contratos públicos e as 

regras da concorrência. 

O plano do Governo foi contestado 

pelas associações do sector por con-

siderarem que a verba é baixa e por-

que preferiam que os apoios tivessem 

outro cariz, nomeadamente scal e 

de incentivo à literacia com impacto 

mais prolongado. Um dos problemas 

apontados foi a falta de transparência 

sobre os critérios da distribuição dos 

apoios — que não são conhecidos —, 

o que já levou vários partidos a ques-

tionarem o Governo, e também acer-

ca do valor quando comparado com 

outros sectores, como o da cultura. 

Mas também recebeu críticas de 

alguns meios  — como os jornais onli-

ne Observador e Eco.

Constitucionalista 
José de Melo 
Alexandrino 
sustenta que o 
Governo legislou, 
sem autorização, 
acerca de matéria 
da competência  
do Parlamento
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A TVI contraria a versão 
 do advogado de Ana Leal e 
garante que não foi apenas 
a questão dos emails  
a desencadear o inquérito
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A direcção da TVI suspendeu a jor-

nalista Ana Leal. Ricardo Sá Fernan-

des, advogado da jornalista, con r-

mou ao PÚBLICO a existência do 

inquérito e avançou que está em 

causa a divulgação ao conselho de 

redacção (CR) da TVI de emails par-

ticulares entre a jornalista e a direc-

ção do canal. 

A divulgação das conversas teve 

por base a investigação do CR à acu-

sação de censura do canal a repor-

tagens elaboradas por Ana Leal e 

restante equipa do programa — que 

foi suspenso a 10 de Março. Ricardo 

Sá Fernandes garante que não sabe, 

em detalhe, quantas reportagens 

terão sido condicionadas pela direc-

ção da TVI, antes do cancelamento 

do programa, mas avança que 

“foram algumas”. 

A defesa de Ana Leal — que está 

em casa, a receber vencimento, mas 

sem actividade actual na TVI — expli-

ca ainda que está em causa uma 

questão de “liberdade de imprensa 

e de expressão” e apela ao bom sen-

so do canal. 

“Acho que não há fundamento 

para a suspensão ou processo disci-

plinar. Há divergências editoriais 

normais e acho que esta acção de a 

Ana Leal suspensa  
da TVI por divulgar 
emails trocados  
com a direcção

suspender e promover um inquérito 

é pouco compatível com o espírito 

de liberdade de imprensa e expres-

são que devem reinar”, argumen-

tou, recusando-se a falar, para já, de 

censura. Mas acrescentou: “A con-

rmar-se que se pretende eventual-

mente despedi-la, é bastante grave 

para a liberdade de imprensa. Espe-

ro que haja bom senso. Se não hou-

ver, cá estaremos na justiça.” 

As divergências entre Ana Leal e 

a TVI não são uma novidade, já que 

a jornalista foi suspensa em 2013, 

também por divergências com a 

direcção do canal. À data, o diferen-

do tinha por base a retirada de uma 

notícia no Jornal das 8. A jornalista 

foi defendida, nessa altura, por 

Ricardo Sá Fernandes, que voltou a 

ser chamado para este novo caso de 

suspensão laboral. 

 “Conjunto de situações” 
Em resposta ao PÚBLICO, a direcção 

da TVI contrariou a versão do advo-

gado de Ana Leal. A estação garantiu 

que não foi apenas a questão dos 

emails a espoletar a suspensão, mas 

“um conjunto de várias situações” 

que não quis detalhar. E garante que 

o advogado estará “com certeza” a 

par dessas situações. 

“Nas últimas duas semanas, 

foram várias as notícias especulati-

vas sobre este tema e a TVI nunca 

falou, precisamente porque se trata 

de um processo interno”, conclui a 

direcção do canal, prometendo 

mais explicações se e quando se 

justi car.

Programa de Ana Leal está suspenso desde 10 de Março
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