
"ERC não tem atilado
para regular o mercado"
Discussão sobre
futuro dos média
assombrada pelas
dificuldades
do presente

Diná Margato
dina.margato@jn.pt

ROLANDO Oliveira, vice-
presidente da Controlinves-
te, que detém o JN, lançou
ontem duras críticas à Enti-
dade Reguladora para a Co-

municação Social, no Con-

gresso das Comunicações.
"A Entidade Reguladora

não tem atuado com rapidez,
de forma a regular o merca-
do. Ainda não produziu qual-
quer diretiva ou parecer para
o mercado", disse o adminis-
trador do grupo que é tam-
bém proprietário do DN, "O
Jogo" e TSF. "Temos queixas

que continuam sem resolu-

ção, uma delas tem quatro
anos". Mas, por outro lado,
está preocupada em transpor
as regras do controlo dos co-
mentários do papel para as

edições online, disse.
Rolando Oliveira aprovei-

tou para lamentar a reintro-
dução das regras de obrigato-
riedade dos jogos em sinal
aberto, numa altura em que
o mercado já estava organiza-
do. Coube ao administrador
da Controlinveste interrom-

per a discussão sobre o futu-
ro dos média, focada na apos-

Vice-presidente da Controlinveste diz que as receitas do online se mantêm fracas

ta na "diversificação de pla-
taformas digitais", para lem-
brar as dificuldades do pre-
sente, nomeadamente que-
bras de receitas na ordem dos

77% em cinco anos e fracas
receitas do digital. Rosa
Cullell, presidente da Media
Capital (TVI), deu-lhe razão:
"Ainda não temos receitas do

digital. Não está a pagar o sa-

lário das pessoas".
Alberto da Ponte, presiden-

te da RTP, quer ver o "pm da

RTP na lapela de todos os por-
tugueses". Pedro Norton,
presidente da Impresa defen-
deu que "o conteúdo do futu-
ro terá tanto de editorial
como de tecnológico". •

MIL SERVIÇOS PÚBLICOS
NA NET PARA CIDADÃOS

? Poiares Maduro, ministro-

adjunto e do Desenvolvi-
mento Regional, anunciou
ontem a criação de 1000 es-

paços do cidadão, que espera
funcionarão até ao fim da le-

gislatura. O plano insere-se
na progressiva digitalização
dos serviços públicos e

pressupõe uma rede de
atendimento digital. A sua

concretização também de-

pende de parcerias a estabe-
lecer com as autarquias.

O objetivo é introduzir um
novo paradigma. A partir de
um único interface com a

administração pública, o ci-
dadão pode realizar todos os

atos que até aqui realizava
em diferentes balcões. Diz
Poiares Maduro que será
"uma forma de a adminis-

tração pública ir ao encon-
tro do cidadão". Poiares pro-
meteu ainda apoio aos mé-
dia que queiram transferir-
se para novas plataformas.



Participação cívica tem subida notável
ACONFIANÇA dos portugue-
ses no Governo nunca foi tão

baixa, a participação eleitoral
idem, aspas. Aumentaram os

que não se identificam com

partido algum (rondam os

60%), mas é na participação
cívica não eleitoral que sur-

gem sinais de mudança. Os

portugueses começaram a

ser mais ativos na assinatura
de petições e a marcar maior

presença nas manifestações
de rua.

Pedro Magalhães, investi-
gador auxiliar do Instituto de
Ciências Sociais, da Univer-
sidade de Lisboa, apresentou
ontem as novas tendências,
no Congresso das Comunica-

ções. Os indicadores do In-
quérito Social Europeu mos-

tram que "há subidas impor-
tantes de 2010 para 2012/13.
O aumento da percentagem
de pessoas que assinaram pe-
tições é um exemplo. Subiu

também a propensão para es-

tabelecer contactos diretos
com políticos a nível local e

nacional", disse.

O comentador Marcelo Re-

belo de Sousa pôs a tónica do

outro lado: na política. Con-
sidera que esta está cada vez
mais afastada dos cidadãos.

Aproveitando as coordena-
das deixadas pelo antecessor
no painel, no Congresso das

Comunicações, deixou o re-
cado: "O sistema político pre-
cisa de um banho de humil-
dade, pois ficou obsoleto,
está velho de linguagem". A
viragem está na "pedagogia
cívica". Nem a televisão es-

capou à sua crítica.
"A TV não está a cumprir a

sua função para os média,
está a ser um fator de inér-
cia". A própria agenda dos

média, defende Pedro Maga-
lhães, é muito condicionada

pela política convencional.»

Pedro Magalhães realça aumento das petições




