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TRIBUNAL DE CONTAS

Aviso n.o 11 174/2003 (2.a série). — Pelo despacho n.o 53/2003,
de 10 de Outubro, do conselheiro Presidente do Tribunal de Contas:

Rui Manuel Fernandes Rodrigues, técnico verificador superior prin-
cipal — nomeado auditor-chefe, em comissão de serviço, até 31 de
Dezembro de 2004, sob proposta do director-geral e ao abrigo do
disposto no artigo 74.o, n.o 1, alínea m), da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto, e nos artigos 11.o e 13.o do Decreto-Lei n.o 440/99, de
2 de Novembro, com efeitos imediatos.

Publica-se em anexo a nota curricular do nomeado.

13 de Outubro de 2003. — O Conselheiro Presidente, Alfredo José
de Sousa.

ANEXO

Nota curricular de Rui Manuel Fernandes Rodrigues:

1 — Licenciado em Contabilidade e Administração Pública pelo Ins-
tituto de Estudos Superiores de Contabilidade.

2 — Bacharel em Contabilidade e Administração pelo Instituto Supe-
rior de Contabilidade e Administração de Lisboa.

3 — Técnico verificador superior principal do corpo especial de fis-
calização e controlo do quadro de pessoal da Direcção-Geral do
Tribunal de Contas, exercendo funções na DGTC desde 1982.

4 — Coordenador responsável pela verificação interna de contas,
desde 1998 até à presente data.

5 — Monitor de diversas acções de formação.
6 — Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.

1.O TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL DE LISBOA

Anúncio n.o 164/2003 (2.a série). — O Dr. Orlando dos Santos
Nascimento, juiz auditor do 1.o Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
faz saber que, no processo n.o 14/01 contra o arguido Luís Miguel
Justo Ilhéu, soldado NIM 02232195, do CMEFED, nascido em 20 de
Fevereiro de 1977, natural da freguesia de São Sebastião, concelho
de Setúbal, com o bilhete de identidade n.o 12692539, emitido em
6 de Agosto de 2001, do Arquivo de Identificação de Setúbal, filho
de António Luís Monteiro Ilhéu e de Dilar Maria Pereira Justo Mon-
teiro, residente na Avenida de Francisco Fernandes, lote 7, D, 41,
Bela Vista, Setúbal, acusado da prática de um crime de deserção,
previsto e punido pelos artigos 142.o, n.os 1, alínea b), e 2, e 149.o,
n.o 1, alínea a), 1.a e 2.a parte, do Código de Justiça Militar, foi,
por despacho de 15 de Setembro de 2003, declarada caducada a con-
tumácia, nos termos do disposto nos artigos 336.o, n.o 3, e 337.o,
n.o 6, ambos do Código de Processo Penal.

2 de Outubro de 2003. — O Juiz Auditor, Orlando dos Santos Nas-
cimento. — O Secretário, (Assinatura ilegível.)

ALTA AUTORIDADE PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.o 1637/2003. — Pedido de autorização para explo-
ração de um canal televisivo por cabo e por satélite denominado por
SMS TV. — I — Introdução. — 1 — A TV Cabo — Audiovisuais, S. A.,
cuja accionista única é a PT Conteúdos, SGPS, S. A., nos termos
do artigo 13.o da Lei n.o 31-A/98, de 14 de Julho, apresentou um
pedido de autorização para o exercício da actividade televisiva por
cabo e satélite, através de um canal temático de entretenimento de
cobertura nacional e de acesso não condicionado, denominado por
SMS TV.

2 — O processo instruído com todos os elementos enunciados no
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 237/98, de 5 de Agosto, bem como
com o parecer da ANACOM — Autoridade Nacional de Comuni-
cações, previsto no n.o 1 do artigo 14.o da Lei n.o 31-A/98, de 14
de Julho, que se pronunciou favoravelmente sobre as condições téc-
nicas do projecto, foi remetido pelo Instituto da Comunicação Social
a esta Alta Autoridade, por ser o órgão competente para a decisão
sobre o requerido, por força do artigo 13.o da citada lei.

3 — Constam, ainda, do processo documentos que mostram estar
respeitadas as determinações constantes do n.o 1 do artigo 4.o e do
n.o 1 do artigo 31.o da Lei n.o 31-A/98 quanto à natureza nominativa
das acções representativas do capital social e ao número de horas
de programação.

II — Análise. — 1 — Na memória justificativa que acompanha o
pedido de autorização, a TV Cabo — Audiovisuais, S. A., enfoca o
modelo inovador do canal em apreço, que se integra no novo contexto
de serviços de programas televisivos que se organizam à volta da
convergência entre os media e as telecomunicações, numa filosofia

da programação que assenta numa lógica de comunicação de e entre
espectadores, sobre programas de entretenimento, filmes e discussão
de temas, realizada através do envio de mensagens escritas no sistema
Short Messages Services (SMS).

2 — Como ponto prévio, a Alta Autoridade para a Comunicação
Social sublinha considerar positiva a existência de canais televisivos
com novos formatos do ponto vista dos conteúdos e tecnológico e
entende que nem deve nem pode impedir, nos limites da lei, o seu
surgimento no nosso país.

3 — Assim, a actuação da Alta Autoridade para a Comunicação
Social e a sua decisão relativamente ao SMS TV deverão ser encaradas
como facilitadoras da criação de projectos inovadores, no respeito
escrupuloso dos limites da lei, ainda que interpretada de forma flexível.

4 — Da leitura da grelha da programação constante do projecto,
verifica-se que contempla diversos programas de televisão conven-
cionais associados a mensagens dos telespectadores, nomeadamente
programas de karaoke, filmes e concursos e outros não convencionais
tais como texto de adivinhas, videoclips, downloads, chats, programas
de rádio, etc.

5 — O projecto inicial apresentava, igualmente, uma estrutura de
emissão em split screen, com emissão simultânea num ecrã principal
e em vários ecrãs secundários, técnica essa que embora não represente,
em si, novidade constitui matéria controversa, designadamente quando
não respeita o princípio da separação temporal e espacial entre as
comunicações comerciais e outros conteúdos de natureza diferente.

6 — A emissão seria, assim, em ecrã fragmentado, com um ecrã
principal, no qual era emitida a programação do canal (conforme
grelha apresentada) e exibidas as mensagens SMS dos consumidores
telespectadores, e cinco ecrãs secundários de emissão perma-
nente — ecrã de passatempos, ecrã de classificados, alternados com
banners de publicidade, ecrã de instruções de envio, ecrã de toques
e imagens para download e ecrã de agenda e anedotas em scrolling
horizontal.

7 — O projecto, cujo objectivo principal do negócio é a promoção
da utilização de sistemas interactivos baseados na telefonia móvel,
foi analisado do ponto de vista da viabilidade económica e financeira,
em função do estudo económico e financeiro apresentado, verifican-
do-se que esta se situa dentro dos limites mínimos impostos pelo
n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 237/98, uma vez que se verifica
a cobertura por capitais próprios, em montante não inferior a 25 %
do valor do investimento global a realizar.

8 — Do ponto de vista dos conteúdos, levantaram-se à Alta Auto-
ridade para a Comunicação Social dúvidas sobre a conformidade do
projecto com as disposições legais actualmente em vigor, nomeada-
mente no âmbito da publicidade, razão pela qual foram solicitados
pareceres às duas entidades públicas (Instituto da Comunicação Social
e Instituto do Consumidor) que, além da Alta Autoridade para a
Comunicação Social, detêm atribuições em matéria de fiscalização
da emissão de publicidade em suporte televisivo.

9 — As entidades referidas emitiram os respectivos pareceres que
se juntam, e se dão por integralmente reproduzidos (docs. n.os 1 e 2).

10 — No seu parecer, e com relevo para o caso concreto, o Instituto
da Comunicação Social salienta, nomeadamente, a necessidade de
compaginar a interpretação das leis com as necessidades do desen-
volvimento tecnológico, advogando uma interpretação flexível das nor-
mas em matéria de limites à publicidade televisiva.

11 — Por seu lado, o Instituto do Consumidor procede à distinção
dos conceitos de comunicações publicitárias (directa, indirecta e
oculta), sendo peremptório na conclusão de que a emissão permanente
de mensagens tipo classificados, na medida em que pode conter ver-
dadeira publicidade nos termos da legislação específica, viola expres-
samente a lei.

12 — Do mesmo modo, o Instituto do Consumidor entendeu, no
que se subscreve, que a divulgação em split screen de mensagens publi-
citárias durante a emissão de programas de conteúdo editorial viola
frontalmente a obrigatoriedade de separação espacial e temporal da
publicidade da restante programação de televisão, não respeitando
os limites impostos pelo disposto no Código da Publicidade, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 330/90, de 23 de Outubro, na redacção actual.

13 — Em 21 de Setembro de 2003, a requerente comunicou à Alta
Autoridade para a Comunicação Social uma alteração do «ecrã do
canal, no qual não haverá qualquer inserção simultânea de comu-
nicações publicitárias e de conteúdos», pelo que a Alta Autoridade
para a Comunicação Social não vai pronunciar-se sobre os problemas
relativos ao modelo do ecrã fraccionado, remetendo para as obser-
vações anteriormente formuladas.

14 — Na medida em que os fins do serviço de programas televisivos
em apreço, durante vinte e quatro horas diárias, são estimular o público
consumidor a enviar mensagens SMS, estamos perante uma actividade
de televisão que suporta actividade comercial equiparável à da anga-
riação de serviços, podendo colocar-se a questão de saber se estamos,
ou não, perante publicidade indirecta dos serviços SMS das operadoras
de telemóveis.
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15 — Tal como se refere no parecer emitido, a propósito, pelo
Instituto do Consumidor, a incitação permanente ao consumo de ser-
viços de telecomunicações é passível de consistir numa verdadeira
mensagem publicitária indirecta, que o consumidor não identificará
como tal e que não será separada da restante programação.

16 — As dúvidas sobre este ponto são reforçadas pela estrutura
de financiamento do canal que consiste, principalmente, em receitas
provindas, a diversos títulos, de três operadoras de telemóveis exis-
tentes no mercado.

17 — Com efeito, o projecto indica que três operadores de móveis
são os «patrocinadores» globais do canal, seja com financiamento
directo da actividade seja sob a forma de publicidade e de patrocínio
de programas.

18 — A lei portuguesa, como a lei comunitária, não acolheu a figura
do patrocínio de canais, mas apenas o patrocínio de programas espe-
cíficos, tudo em ordem a garantir a independência editorial dos
operadores.

19 — Como refere o Instituto do Consumidor, na resposta às ques-
tões que lhe foram colocadas por esta Alta Autoridade, «a neutralidade
dos conteúdos reveste-se de fulcral importância no seio de um Estado
de Direito constituindo um facto de desenvolvimento das sociedades
plurais cujo expoente máximo se revela na liberdade de expressão
dum povo, que poderão ser postas em causa pela subordinação total
dos ‘conteúdos editoriais’ a lógicas empresariais orientadas unica-
mente para o lucro. O telespectador deve ser informado de forma
clara, objectiva e atempada da natureza da comunicação que está
a ser difundida, realidade que se reconduz à necessidade de garantir
a identificação da publicidade e a sua separação da restante pro-
gramação [. . . ] podendo existir por parte dos destinatários ‘uma evi-
dente dificuldade de identificação entre o que é conteúdo editorial
e as comunicações de natureza publicitária (cf. parecer do Instituto
do Consumidor, pp. 7 a 9)’».

20 — Ora, o canal em apreço tem, claramente, como objectivo de
negócio promover o consumo de mensagens SMS.

21 — É, portanto, um canal centrado mais na temática específica
da promoção de venda de SMS do que de entretenimento.

22 — Como é consabido, canal temático é aquele que apresenta
um modelo de programação predominantemente centrado num deter-
minado conteúdo, em matérias específicas ou dirigidas a um público
determinado (definição do artigo 9.o da nova Lei da Televisão, Lei
n.o 32/2003, de 22 de Agosto). A promoção/venda de serviços é uma
das temáticas possíveis.

23 — A qualificação do canal SMS TV como canal temático de
televendas, tal como definido na Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto,
afasta as objecções referenciadas relativamente à publicidade indirecta
e torna perceptível pelos consumidores a natureza publicitária das
mensagens de incitamento ao consumo dos serviços de telecomu-
nicações.

24 — Neste contexto, revela-se, ainda, necessária a assumpção pelo
operador de um código de ética e de regras de participação dos teles-
pectadores na emissão, de modo a garantir a protecção dos menores
e dos públicos vulneráveis que a ele podem ter acesso, bem como
importa realçar a manutenção da responsabilidade do operador pelos
conteúdos da emissão e a sua estrita vinculação aos limites constantes
do artigo 24.o da Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto.

25 — Por outro lado, importa referir que um canal temático de
televendas, nos termos do artigo 9.o, n.o 4, da Lei n.o 32/2003, de
22 de Agosto (anterior artigo 7.o, n.o 4), além de se encontrar igual-
mente sujeito a limitações ao nível da emissão de publicidade
(artigo 36.o), não pode integrar quaisquer elementos da programação
convencional, tais como serviços noticiosos, transmissões desportivas,
filmes, séries ou documentários.

III — Conclusão. — A Alta Autoridade para a Comunicação Social
valoriza o aparecimento de canais televisivos com projectos inovadores
do ponto vista tecnológico e dos conteúdos, avaliando esses projectos
com a flexibilidade que os termos da lei, que é obrigada a cumprir,
permitem.

A Alta Autoridade para a Comunicação Social considera que o
conteúdo preponderante do canal SMS TV é a promoção de vendas
dos produtos de telecomunicações tipo SMS.

A Alta Autoridade para a Comunicação Social delibera que em
ordem a respeitar a transparência, a identificabilidade e a separação
dos conteúdos editoriais e publicitários, o canal proposto é autorizado
na condição de assumir as características de canal temático de tele-
venda, tal como está definido no n.o 4 do artigo 9.o da nova Lei
da Televisão (Lei n.o 32/2003, de 22 de Agosto), não podendo, por
isso, integrar quaisquer elementos de programação televisiva con-
vencional.

O facto de um canal ser classificado como temático de televenda
não afecta a responsabilidade editorial do operador nem torna menos
exigente o cumprimento das regras relativas aos limites de progra-
mação e à protecção de públicos jovens e vulneráveis, pelo que reco-
menda a adopção e divulgação pública de regras de participação nas
emissões, eventualmente com aceitação expressa por parte dos par-

ticipantes, bem como a adopção de um código de conduta, instru-
mentos que deverão ser remetidos à Alta Autoridade para a Comu-
nicação Social no prazo de 90 dias a contar da data desta deliberação.

[Esta deliberação foi aprovada por maioria com votos a favor
de Maria de Lurdes Monteiro (relatora) Armando Torres
Paulo (presidente), Sebastião Lima Rego, José Garibaldi,
Carlos Veiga Pereira e José Manuel Mendes e com as
abstenções de Artur Portela e Joel Frederico da Silveira.]

1 de Outubro de 2003. — O Presidente, Armando Torres Paulo.

UNIVERSIDADE ABERTA

Reitoria

Despacho (extracto) n.o 20 360/2003 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 2 de Outubro de 2003:

Doutor José Maria Gonçalves da Silva Ribeiro, professor do quadro
de nomeação definitiva da Escola do Ensino Básico 2.o e 3.o Teixeira
Lopes, a exercer funções na Universidade Aberta, em regime de
comissão de serviço extraordinária, como professor auxi-
liar — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a partir de 1 de Novembro próximo futuro. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)

Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.

Considerando a actividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 1998 a 2003, descrita no relatório apresentado pelo
Doutor José Maria Gonçalves da Silva Ribeiro, professor auxiliar
da Universidade Aberta, e tendo sido ponderados os pareceres cir-
cunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, elabo-
rados e subscritos pelos Doutores Moisés de Lemos Martins, professor
catedrático da Universidade do Minho, e Maria Beatriz Rocha Trin-
dade, professora catedrática da Universidade Aberta, os professores
catedráticos, associados e auxiliares com nomeação definitiva da Uni-
versidade Aberta, em exercício efectivo de funções e presentes na
reunião do conselho científico de 29 de Setembro do corrente ano,
deliberaram, por maioria, a favor da nomeação definitiva do Doutor
José Maria Gonçalves da Silva Ribeiro.

30 de Setembro de 2003. — O Presidente do Conselho Científico,
Alexandre Cerveira.

4 de Outubro de 2003. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.o 20 361/2003 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, o júri
das provas de doutoramento no ramo de Ciências da Educação, espe-
cialidade de Psicologia da Educação, requeridas pela licenciada Ana
Margarida Moura de Oliveira Arroz terá a seguinte constituição:

Presidente — Reitor da Universidade dos Açores.
Vogais:

Doutor Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto, professor
catedrático do Departamento de Ciências da Educação
da Universidade dos Açores.

Doutor Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira, professor
associado com agregação da Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

Doutor Saul Neves de Jesus, professor associado da Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
do Algarve.

Doutor José Manuel Fragoso Alves Dinis, professor asso-
ciado da Faculdade de Motricidade Humana, da Uni-
versidade Técnica de Lisboa.

Doutora Maria Teresa Pires de Medeiros, professora asso-
ciada do Departamento de Ciências da Educação da Uni-
versidade dos Açores.

Doutora Isabel Maria Cogumbreiro Estrela Rego, profes-
sora auxiliar do Departamento de Ciências da Educação
da Universidade dos Açores.


