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PARA O DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE IMPRENSA REGIONAL

Considerando que:

1. Ao GMCS - Gabinete para os Meios de ComunicagSo Social compete a
gestSo e manutengSo do Portal da lmprensa Regional - PlR, bem como a
gestSo dos conte0dos da respectiva p6gina de entrada, nos termos do
Despacho no 1849412009, de 4 de Agosto, do Director do GMCS - Gabinete
para os Meios de ComunicagSo Social, publicado no DR, 2a S6rie, de 11 de
Agosto de 2009 de acordo com a previsSo contida no artigo 6.o, do DecretoLei n.o 9812007, de 2 de Abril;

2. As condig6es de acesso ao PlR, para efeitos do seu alojamento, de natureza
gratuita, dependem da observAncia dos requisitos legais previstos no
Decreto-Lei no 98/2007, de 2 de Abril, e s5o objecto de decisSo do GMCS;

3. O GMCS assegura, atrav6s de meios

t6cnicos contratados para o efeito, o

desenvolvimento t6cnico dos m6dulos disponibilizados no PlR, bem como a
formagSo dos utilizadores alojados;

4. O GMCS pretende promover e divulgar o PIR como meio de prosseguir o
incentivo d leitura e o acesso ir informagSo, nos termos do Decreto-Lei no
9812007, de 2 de Abril;

5.

APlmprensa representa mais de uma centena

de editores de jornais

regionais e locais;

6. A APimprensa
Repensar

a

apresentou publicamente em Dezembro de 2008 o Programa

lmprensa,

o qual tem como objectivo a
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desenvolvimento organizacional das empresas suas associadas, visando
preparar os editores de jornais e revistas, em especial a lmprensa Regional e
Local, para os desafios do futuro, que estSo a transformar as empresas e que

assentam em STI

-

Servigos de Tecnologia de InformagSo, com particular

enfoque no recurso d Internet e na diversidade de gerar e partilhar conte0dos

de base informativos, exigindo uma intervengSo proactiva que acompanhe e
colabore nestes desenvolvimentos.

7. O Portal

desempenha, no 6mbito deste programa, um papel central para a

consecugSo destes objectivos, no que diz respeito dr lmprensa Regional e
Local.
8. Ao fongo do ano em curso o GMCS e a APimprensa fizeram, em conjunto, um

levantamento das barreiras d adesSo de um maior n0mero de publicag6es ao

PlR, bem como das necessidades de adaptagSo e desenvolvimento futuro do
Portal.

9. Desta andlise conjunta resultou:

a) A necessidade de uma maior difusSo e explicagSo das valGncias do Portal;
b) A estruturagSo e implementagSo de um modelo de neg6cios baseado quer

na venda de conte0dos, quer na venda de publicidade, tamb6m de forma
agregada ou conjunta;

c) O melhoramento e adequagSo do grafismo do Portal e diversificagSo dos
templates oferecidos;

d) A formagSo profissional de jornalistas e de t6cnicos comerciais para

a

exploragSo e produgSo de conte0dos em ambiente digital;

e) A promogSo e

explicagSo das vantagens, beneficios

participagSo no Portal"

e

interesse na
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Entre o
GMCS

-
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Gabinete Para os Meios de Gomunicagdo Social, doravante

designado por GMCS e a

APlmprensa

-

AssociagSo Portuguesa de lmprensa, doravante designada

por APimprensa, 6 celebrado o presente Protocolo, nos termos constantes
do seguinte clausulado:

1o

O GMCS integrard os contributos da APimprensa relativos a projectos com novas
funcionalidades, design e respectivas ac96es de formagSo nos processos de decisSo
desenvolvidos no dmbito das competOncias de gestSo e desenvolvimento do PlR.
20

O GMCS consultar6 a APimprensa para quaisquer alterag6es que entenda fazer no
regulamento de acesso ou instrug6es que entenda dar d empresa gestora no dmbito

das suas compet6ncias.
3o

A APimprensa apoiar6 a empresa gestora no desenvolvimento das funcionalidades,
na actualizagSo do design e na adequagSo das ac96es de formagSo.

40

A APimpresa promover6 a integragSo do maior n0mero de publicag6es de lmprensa
Regional e Localou outras que cumpram os crit6rios de acesso ao PlR, incentivando

o seu conhecimento e o

interesse na integragSo no Portal

e

motivando os

empres6rios a fazerem participar os seus colaboradores nas ac96es de formagSo
que vierem a ser realizadas no dmbito deste Protocolo.
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1. A APimprensa criare uma comissao de acompanhamento do PlR, em

que

participarSo editores com actividade em diferentes regi6es do Pais e proprietdrios de
publicag6es de 6mbito regional ou local.

2. Esta comissSo de acompanhamento assessorard consultivamente a APimprensa
no desempenho dos seus compromissos no 6mbito deste Protocolo.

3. A comiss6o de acompanhamento serd coordenada pela APimprensa, podendo
nela participar um representante do GMCS.

6o

A APimprensa remeterS um relatorio anual ao GMCS listando as publicag6es que
fazem parte da comissSo de acompanhamento indicando, de forma resumida e
concisa, as reuniOes realizadas, as quest6es analisadas

e as recomendag6es

produzidas.

7o

Reconhecendo que o PIR so cumprir6 efectivamente os objectivos que justificaram a

sua criagSo e terS um contributo activo para novo modelo de neg6cio emergente, no
6mbito do Programa Repensar

a lmprensa, se for complementado por acg6es de

formagSo apropriadas para jornalistas produtores

de

conte0dos

e

t6cnicos

comerciais, as partes signatdrias do presente Protocolo comprometem-se a:

a)

No 6mbito da sua participagSo e responsabilidades no CENJOR, promover a
realizagSo de ac96es para jornalistas que trabalhem nas publicagOes que

passem

a

actualizagSo,

o

o desenvolvimento ou a
conhecimentos e t6cnicas que permitam o maior

integrar

Portal, tendo em vista

aproveitamento das capacidades que o Portal oferece;
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b) No 6mbito das possibilidades de formagSo profissional disponiveis, organizar

ac96es de formaESo para t6cnicos comerciais que trabalhem nas publicag6es

que passem a integrar o Portal;
c) No dmbito

da sua participagSo e responsabilidades no Obercom, promover

estudos e an6lises que conduzam it estruturagSo de um modelo de neg6cios
apropriado d inclusSo do Portal nas actividades empresariais das editoras de
publicag6es que passem a integrar o Portal.

8o

L

As partes decidem

igualmente criar

um grupo de trabalho

para

acompanhamento do presente Protocolo, que se reunirS pelo menos uma vez
por ano, para emitir um parecer sobre os projectos a desenvolver e para dar
parecer sobre o relatorio anual que a APimprensa disponibilizar{, de acordo
com o artigo 60.
2. O grupo de trabalho poderS reunir-se sempre que

o representante do GMCS

e da APimprensa entenderem necessdrio convoc6-la.
3.

O grupo de trabalho 6 constituido por dois representantes do GMCS, dois
representantes da APimprensa e quatro representantes das publicag6es que
integram o PlR, a designar de entre elas.

9o

O presente Protocolo 6 vdlido por dois anos, a contar da data da sua assinatura,
renovando-se automaticamente por periodos de um ano, sucessivamente, caso
nenhuma das partes o denuncie at6 trds meses antes da data de renovagSo.

Lisboa. 15 de Dezembro de 2009

Pelo GMCS

Pela APlmprensa
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