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PARTE E

 ERC — ENTIDADE REGULADORA
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.º 578/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei n.º 53/2005, 
de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social delega:

a) No licenciado José Paulo de Magalhães Correia de Matos, Diretor 
do Departamento Jurídico, com possibilidade de subdelegação, as com-
petências previstas na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, relativas à condução 
do processamento das contraordenações cometidas através de órgão de 
comunicação social, em matéria afeta ao Departamento Jurídico, cuja 
competência seja atribuída ao Conselho Regulador pelos Estatutos da 
ERC ou por qualquer outro diploma legal, incluindo a competência para 
deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para 
a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções 
acessórias, com exceção da decisão final do processo cuja competência 
continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador;

b) Na licenciada Marta Alexandra da Silva Carvalho, Coordenadora 
da Unidade de Fiscalização, com possibilidade de subdelegação, as com-
petências previstas na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, relativas à condução 
do processamento das contraordenações cometidas através de órgão de 
comunicação social, em matéria afeta à Unidade de Fiscalização, cuja 
competência seja atribuída ao Conselho Regulador pelos Estatutos da 
ERC ou por qualquer outro diploma legal, incluindo a competência para 
deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para 
a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções 
acessórias, com exceção da decisão final do processo cuja competência 
continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador;

c) Na licenciada Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho, Coordena-
dora da Unidade de Registos, com possibilidade de subdelegação, as 
competências previstas na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos 
da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, relativas à condução 
do processamento das contraordenações cometidas através de órgão 
de comunicação social, em matéria afeta à Unidade de Registos, cuja 
competência seja atribuída ao Conselho Regulador pelos Estatutos da 
ERC ou por qualquer outro diploma legal, incluindo a competência para 
deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para 
a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções 
acessórias, com exceção da decisão final do processo cuja competência 
continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador e ainda as 
competências previstas no artigo 24.º, n.º 3, alíneas aa) e g), dos Estatutos 
da ERC, relativas à classificação das publicações que integram o conceito 
de imprensa, conforme o disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/99, de 13 de 
janeiro, e relativas às práticas dos atos registo enunciados na lei.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Carlos 
Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel Ale-
xandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205976751 

 Deliberação n.º 579/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade Re-
guladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de 
novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunica-
ção Social delega os poderes de classificação das publicações que integram 
o conceito de imprensa, conforme disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/99, de 
13 de janeiro, e os poderes relativos à prática de atos de registo enunciados na 
lei, ambos previstos nas alíneas aa) e g) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos 
da ERC, na coordenadora da Unidade de Registos, Ana Mira Godinho.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Carlos 
Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel Ale-
xandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205975933 

 Deliberação n.º 580/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento 

Administrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social delega na licenciada Maria João 
Magalhães Caldeira, Diretora do Departamento de Gestão, a competência 
de autorizar as despesas e respetivo pagamento com a aquisição de bens 
e serviços correntes e de capital até ao montante de € 500,00 (quinhentos 
euros), excluindo o IVA.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Car-
los Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel 
Alexandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205976808 

 Deliberação n.º 581/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei n.º 53/2005, 
de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social delega os poderes para a prática de todos os atos 
necessários à instrução dos processos em curso nos respetivos departa-
mentos e unidades, incluindo a convocatória e a condução da audiência 
de conciliação e a inquirição de testemunhas, bem como os necessários ao 
indeferimento liminar de requerimentos não identificados e daqueles cujo 
pedido seja ininteligível ou omisso, e ainda os necessários ao conhecimento 
das questões prévias dos processos e respetiva decisão e os necessários 
ao arquivamento e o indeferimento de queixas em casos de manifesta 
simplicidade, nomeadamente, por manifesta incompetência da ERC, por 
manifesta ilegitimidade do requerente e por manifesta simplicidade do 
pedido, no licenciado José Paulo de Magalhães Correia de Matos, Diretor 
do Departamento Jurídico, no mestre Telmo António Freire Gonçalves da 
Silva, Coordenador da Unidade de Análise de Media e de Sondagens, na 
licenciada Marta Alexandra da Silva Carvalho, Coordenadora da Unidade 
de Fiscalização, na licenciada Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho, 
Coordenadora da Unidade de Registos, e na mestre Tânia Manuela Morais 
Loja Soares, Coordenadora da Unidade de Monitorização e Estatística.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Carlos 
Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel Ale-
xandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205975999 

 Deliberação (extrato) n.º 582/2012
Por deliberação do Conselho Regulador da ERC de 3 de janeiro de 

2012, foi nomeada a licenciada Maria de Fátima Gravata de Resende 
Lima para exercer as funções de Diretora Executiva previstas no n.º 2 
do artigo 33.º dos Estatutos da ERC adotados pela Lei n.º 53/2005, de 
8 de novembro, com efeitos a 16 de janeiro de 2012.

17 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Conselho Regulador da 
ERC, Carlos Magno.

205976898 

 Despacho n.º 5379/2012

Delegação de competências
Nos termos do disposto no artigo 35.º e 36.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos 
da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, adotados 
pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, delego na licenciada Maria de 
Fátima Gravata de Resende Lima as seguintes competências:

I —Autorizar/decidir no âmbito da respetiva área:
1) Gerir os serviços da ERC, sob superintendência da Direção Exe-

cutiva;
2) Autorizar as despesas e respetivo pagamento com a aquisição de 

bens e serviços correntes e de capital até ao montante de € 2.000,00 
(dois mil euros), excluindo o IVA.




