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1. Proposta de Lei do pluralismo e da não concentração nos meios de comunicação social
Esta Proposta de Lei, a submeter à Assembleia da República, visa promover o pluralismo, a 
independência face ao poder político e económico e a não concentração nos meios de comunicação 
social. 

Entre os objectivos da Proposta de Lei, cabe destacar os seguintes:

O primeiro é esclarecer as restrições de acesso dos poderes públicos à actividade de comunicação 
social. Assim, o Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais e as demais entidades públicas 
não podem prosseguir actividades de comunicação social, exceptuando-se a titularidade de órgãos 
de natureza institucional ou científica, e o que respeita, naturalmente, à prestação do serviço público 
de rádio ou de televisão, ou a prestação de serviços informativos de interesse público por agências 
noticiosas, nos termos constitucionais. 

O segundo objectivo é a clarificação da forma e do alcance da intervenção da Entidade Reguladora 
para Comunicação Social (ERC) no controlo de operações de concentração que envolvam empresas 
de comunicação social, determinando-se o modo de articulação do regulador dos media com o 
regulador da concorrência. Assim, porque o sentido da intervenção da ERC é a garantia do 
pluralismo, da independência e da não concentração nos meios de comunicação social, define-se um 
conjunto de indicadores que devem ser verificados de acordo com as áreas geográficas e produtos 
ou serviços de comunicação social considerados. 

Entre os referidos indicadores contam-se a existência de diferentes órgãos de comunicação social, 
propriedade de diferentes empresas ou grupos empresariais, a diversidade das orientações editoriais 
dos diferentes órgãos, a acessibilidade das redes de distribuição para os diferentes órgãos, a 
acessibilidade do mercado de emprego para jornalistas. 

O terceiro objectivo da presente Proposta de Lei é determinar como pode a ERC intervir na 
identificação de eventuais poderes de influência sobre a opinião pública e na aplicação de medidas 
de salvaguarda do pluralismo e da independência perante o poder político e económico. Considera-
se que essa intervenção se torna necessária quando uma mesma empresa ou grupo de empresas de 
comunicação social detenha, de acordo com instrumentos de aferição reconhecidos no meio, num 
período de seis meses, uma quota de mercado igual ou superior a 50% em determinado universo de 
referência, ou igual ou superior a 30% em mais do que um desses universos. Os universos de 
referência encontram-se igualmente definidos da seguinte forma: (i) publicações periódicas de 
informação geral de âmbito nacional; (ii) serviços de programas televisivos, generalistas e temáticos 
informativos de âmbito nacional e regional; e (iii) serviços de programas radiofónicos, generalistas 
e temáticos informativos de âmbito nacional e regional.

Quando necessário poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda, tais como a proibição de 
aquisição de novos órgãos de comunicação social, o impedimento de acesso a concursos de 
atribuição de novas licenças de rádio ou de televisão, ou a não concessão de novas autorizaçõe
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