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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS

Despacho n."453/2016

O Decreto Legislativo Regional n.'39/2016/M, de lg de
agosto, ap.rgvou o Programa Regional de Apoios à Comuni-
cação Social Prìvada, denominado de MEDIÁRAM.

. O mencionado diploma foi, em momento posterior, regu-
lamentado mediante a Portaria n." 45112016,-de 2l de oítu-
bro, que estabelece os termos e as condições de aplicação do
MEDIARAM.

O Decreto-Legislativo Regional n." 3912016/M prevê, no
seu artigo.l6.", a criação de uma Comissão de Acómpanha-
n'ìento, cujas competências encontl.am-se definidas nô n.. 2
da referida noffÌ.ìa.

- Já no n.o I do artigo 16.o, do citado diploma, ficou ainda
determinado que a composição da comissão de acompanha-
mento integra os representantes das seguintes entidadès: um
repres€ntante do Govenro regional com competência em
matéria de comunicação social, que preside, e a quem assiste
voto de qualidade; um representante-do membro ão Govemo
Regional com a competência em matéria de finanças; dois
representantes da Assembleia Legislativa da Região Autó-
noma da. Madeira; um reprcsentaìte designado for acordo
entre entidades privadas proprietárias ou editoras ãe publica-
ções_ pedódicas impressas em formato papel que reúnam as
condições de elegjbilidade; um representânte ãesignado por
acordo entre entidades proprietáriàs ou editoras dé publica-
ções periódicas online que reúnam as condições de eìegibili-
dade; um representante da secção regional do Sindicaó dos
Jornalistas.

As.sim, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
16.', do Decreto Legislativo Regional n! 3912016/M. ae ïg
de agosto, e ainda do artigo 22.', da portaria n." 45U2i)16, de
2l de outubro, determino o seguinte:

I - É nomeada a Comissão de Acompanhamento do
Progfarna Regional de Apoios à Comunicação So-
cial Privada - MEDIARAM, cuja composição, na
sequência de designação de representantès por cada
uma das entidades, é a seguinte:
a) Em representação do membro do Governo

Regional com competência em matéria de

comunicação social, o Adjunto do Gabinete
do Secretário Regional dos Assuntos Parla-
mentares e Europeus, Dr. Tiago Miguel Pinto
Pereira de Freitas, que preside;
Em representação do membro do Governo
Regional com competência em matéria de fi-
nanças, a Adjunta do Gabinete do Secretário
Regional das Finanças e da Administração
Pública, Dra. Maria José de Banos Araújo ou,
nas suas ausências e impedimentos, a Técnica
Especialista do Gabinete do Secretário Regio-
nal, Dra. Ana Teresa Abreu dos Santos Gbu-
veia Costa;
Em representação da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira, o Dr. Ro-
quelino Loulenço de Omelas e o Dr. José
Emanuel Bento dos Santos Gomes;
Em representação das entidades privadas pro-
prietárias ou editoras de publicações periódi-
cas impressas em formato papel que-reúnam
as condições de elegibilidade, a Diretora Fi-
nanceira da "Empresa Diário de Notícias,
Lda.", Dra. Maria Eduarda Teixeira dos Reis;
Em representação das entidades privadas propri-
etiirias ou editoras de publicações periódiõas on-
lürc que reúnam as condições de eiegibilidade, o
subdiretor da publicação online "Funchal Notí-
cias", Luís Alfredo Guerra Rocha;
Em representação da secção regional do Sin-
dicato dos Jornalistas, o Presidènte do Sindi-
cato Dr. Emanuel de Sá Silva.

b)

c)

e)

d)

0

2 - Os membros da Comissão de Acompanhamento
não são remunerados.

3 - O presente despacho produz efeitos desde a data da
sua publicação.

Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Euro-
peus, 25 de novembro de 2016.

O SrcnrrÁnro I{EGToNAL Dos AssrJNTos PARTAMENTA_
RES E EURoIEUS, Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Mar-
ques


