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REQUERIMENTO Número       /XI 
(     .ª)

PERGUNTA Número       /XI 
(     .ª)

Assunto: utilização de suporte de comunicação oficial do Ministério da Cultura como instrumento 

de campanha eleitoral do Partido Socialista

Destinatário: Entidade Reguladora da Comunicação Social

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Ministério da Cultura tem diversos portais de informação, tanto do Ministério propriamente dito  

como dos seus diversos organismos, institutos e direcções gerais. Para além destes portais, foi criado um 

blogue (http://bloguedacultura.blogspot.com).

Muito embora os objectivos do blogue não sejam muito claros, este é assumido como um órgão de  

informação oficial do Ministério da Cultura. Seja pela presença do logótipo e demais informações gerais, 

seja  pelo  facto  de  servir  para  a  comunicação  oficial  com os  cidadãos;  a  título  de  exemplo,  foi  este 

instrumento de comunicação do Ministério da Cultura escolhido ontem para dar notícia da existência de 

resultados dos concursos de apoio pontual da Direcção Geral das Artes, ainda antes de estes resultados  

serem publicados no site da respectiva Direcção Geral.

A utilização deste blogue levanta algumas dúvidas;  não se compreende porque deve um órgão de 

informação de um Ministério servir para publicar artigos de opinião ou resposta a posições públicas de 

agentes culturais.  O que não levantam nenhuma dúvida mas sim questões graves de legitimidade é a  

publicação do programa eleitoral de um partido político num suporte de comunicação do Estado. E o  

Blogue  da  Cultura  publica  o  programa  eleitoral  do  Partido  Socialista: 

http://bloguedacultura.blogspot.com/2011/05/programa-eleitoral-legislativas-2011.html.

Lembramos que, sobre estas questões, a ERC já se pronunciou. Na deliberação l/DFNET/2007 de 7 de 

Expeça-se

Publique-se

/         /

O Secretário 
da Mesa

http://bloguedacultura.blogspot.com/
http://bloguedacultura.blogspot.com/2011/05/programa-eleitoral-legislativas-2011.html


A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A

Novembro, relativa à utilização que a autarquia do Porto faz da secção notícias do seu portal, assinala "as  

especiais responsabilidades que lhe impendem no plano do equilíbrio exigível aos órgãos da administração 

em todos os tipos de suportes de comunicação por ela detidos".

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer à Entidade Reguladora da Comunicação 

Social  esclarecimentos  sobre  o  acompanhamento  que  faz  dos  suportes  de  comunicação  detidos  pelo 

Governo e,  em especial,  de  diligências  que tenha feito  junto do Ministério  da Cultura  no sentido de 

assegurar que o Ministério "utiliza as especiais responsabilidades que lhe impendem no plano do equilíbrio 

exigível aos órgãos da administração" nos diversos suportes de comunicação que detém.

Palácio de São Bento, 17 de Maio de 2011.

A Deputada

Catarina Martins


	Marcar2: Yes
	Marcar1: Off


