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Após parecer positivo e unânime da Comissão de Acompanhamento ao Regime de Incentivos à 

Comunicação Social Regional e Local, dá-se conta do relatório final do processo de análise das 

candidaturas aos Incentivos do Estado à comunicação social de âmbito regional e local 

(Região Norte) e dos respetivos resultados. 

Na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte entraram 52 candidaturas aos 

Incentivos do Estado referidos em título, assim distribuídas: 

- 26 candidaturas ao Incentivo ao Desenvolvimento Digital; 

- 14 candidaturas ao Incentivo à Modernização Tecnológica; 

- 4 candidaturas ao Incentivo à Acessibilidade à Comunicação Social; 

- 7 candidaturas  ao Incentivo à Literacia e Educação.  

- 1 candidatura ao incentivo a Parcerias Estratégicas 

 

O montante das comparticipações solicitadas somaram 780.117,82 euros para um total de investimentos 

de 1.499.711,44 euros de investimentos previstos pelos respetivos projetos. 

A primeira análise de triagem das candidaturas determinou a exclusão de oito delas por irregularidades 

ou não elegibilidade. 

Entre as candidaturas elegíveis foi elaborada uma classificação por incentivo, segundo os critérios 

definidos na Portaria 179/2015 (Artigo8º).  

Aplicado o determinado no Despacho nº 9220-A/2015 da Presidência do Gabinete da Ministra de Estado 

das Finanças e do ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, propõem-se a atribuição das 
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comparticipações definidas no quadro anexo às candidaturas apresentadas, totalizando 368 021,73 euros 

e cumprindo as determinações do já citado Despacho ministerial. 

Ainda segundo o mesmo despacho, é possível que candidaturas que ficaram classificadas imediatamente 

após as que foram contempladas com financiamento venham a beneficiar de excedentes de outras 

regiões que não tenham esgotado as verbas com que foram dotadas para o efeito destes incentivos. 

 

Incentivo à Leitura 

No âmbito das novas atribuições da CCDNRN no Incentivo à Leitura às publicações regionais e locais, 

foram renovados ou atribuídos 70 novos cartões de acesso a este Incentivo, conforme lista de 

beneficiários anexa. 

 


