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TRANSPARÊNCIA DOS MEDIA 
(artigo 6.º, n.º 3, da Lei n.º 78/2015, de 29 de julho) 

  

Rádio XXI, Lda. 
  
Identificação da Entidade 

Rádio XXI, Lda. 

NIPC: 504257838 

Telefone geral: 213821500 

Morada: Rua Sampaio e Pina 24-26, 1099-044 Lisboa 

Telf: +351 21 382 1500    Fax: +351 21 382 1549 

Capital Social: 5.000,00€  

 

A Radio XXI é um operador de radiodifusão de âmbito local licenciado para emitir em frequência modulada 
os serviços de programas Smooth FM Lisboa para o Concelho de Lisboa, M80 Valongo para o Concelho 
de Valongo e o serviço de programas Vodafone FM Cantanhede para o Concelho de Cantanhede.  

 
 

Responsável de Programação Smooth FM e 
M80 

 

 
Miguel Cruz 

 
Responsável Editorial Smooth FM e M80 

 

 
Nuno Castilho de Matos 

 
Responsável de Programação Vodafone FM 

 

 
Manuel Cabral 

 
Responsável Editorial Vodafone FM  

 

 
Manuel Cabral 

 
 
 
 
 
Composição dos Órgãos Sociais da Entidade  
 
 

Mandato (2020 / 2022) 
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Nome Tipo de Sociedade Tipo de órgão social Função 

Salvador Teotónio 
Pereira Bourbon Ribeiro 

Sociedade por quotas Gerência Gerente 

Richard William Dawkins Sociedade por quotas Gerência Gerente 

Paul Anthony Keenan Sociedade por quotas Gerência Gerente 

  
 
 
Estrutura do Capital Social e da Titularidade da Entidade  
 
Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 3, 3.º, n.º 2, e 4.º, todos da Lei n.º 78/2015, de 29 de Julho: 

 O capital social da Rádio XXI, Lda., bem como os respetivos direitos de voto, são integralmente detidos 
pela Rádio Comercial, S.A. que, por sua vez, é integralmente detida pela sociedade de direito português 
MCR II – Média Capital Rádios, S. A. que, por sua vez, é totalmente detida pela Bauer Media Audio 
Holding GmbH, que é também titular da totalidade dos respectivos direitos de voto. 

 No que se refere à sociedade Bauer Media Audio Holding GmbH, a identificação e discriminação de 
toda a cadeia de entidades detentoras de, pelo menos, 5% do capital social ou dos direitos de voto e, 
bem assim, a indicação das participações sociais detidas por tais entidades em pessoas coletivas que 
detenham participações, diretas ou indiretas, noutros órgãos de comunicação social, tal informação 
encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/, especificamente 
no endereço: https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/bauer-media-audio-holding-
gmbh/?IdEntidade=bf60084a-faeb-ec11-8128-00505684056e&geral=estru. 

 
 

Caracterização Financeira 

A informação referente à caracterização financeira da Rádio XXI, Lda. encontra-se publicamente 
disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/r%C3%A1dio-xxi-
lda/?IdEntidade=c9de70b5-770c-e611-80c8-00505684056e&geral=geral, no separador “Dados 
Financeiros”. 

  

SMOOTH FM Lisboa - Estatuto Editorial 

A SMOOTH FM LISBOA como estação emissora local, temática musical, privilegiará os valores culturais 
dos seus ouvintes, e pretende ser um instrumento de diálogo na sua área de implantação, respeitando o 
princípio da pluralidade de pensamento. Procurará dar um contributo à divulgação da cultura em geral e 
dos valores artísticos mais caros ao(s) seu(s) público(s), assim como ao enquadramento informativo e do 
conhecimento tão decisivo para a elevação cívica e cultural das populações, estimulando o progresso da 
região, a sua valorização social, económica e cultural e o respeito pelas suas tradições. 

A SMOOTH FM LISBOA assume-se como rádio musical de companhia e desenvolverá uma programação 
rigorosamente independente em relação aos diversos agentes políticos, económicos e culturais. 

A SMOOTH FM LISBOA proporcionará aos seus ouvintes pequenos blocos de notícias, mas de uma forma 
isenta e diversificada, nos temas e nos intervenientes, possibilitando ao seu ouvinte apreender de uma forma 
rigorosa e global, os acontecimentos que determinam o quotidiano da sociedade e dos aspetos mais 
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essenciais da cidadania. Da mesma forma, orientará o seu entretenimento para temas mais próximos dos 
ouvintes da sua região. 

A SMOOTH FM LISBOA assentará toda a sua atividade e iniciativas no respeito integral pelos valores da 
dignidade humana, consagrados na Constituição da República, bem como dos normativos jurídicos. 

A SMOOTH FM LISBOA assume sem reservas o compromisso de assegurar o respeito pelo rigor e 
pluralismo informativo, pelos de ética e deontologia, e pela boa-fé dos ouvintes. Respeitará e acatará todas 
as decisões legais formuladas por órgãos competentes e de acordo com o normativo do sector, sem prejuízo 
do recurso aos mecanismos de defesa que a Lei consagra. 

A SMOOTH FM LISBOA estará sempre atenta ao melhor que se passa na região procurando dar a conhecer 
exemplos de solidariedade entre o seu público e assumindo a sua vontade de contribuir para uma sociedade 
mais justa fraterna e livre. 

A SMOOTH FM LISBOA cumprirá os seus desígnios comerciais sem descurar princípios deontológicos e 
éticos, caros ao seu público, e que, por força do compromisso de isenção e de credibilidade, observará 
inquebrantavelmente.  

  

* 

 

Rádio Nacional - Emissões de Radiodifusão - Unipessoal Lda 

 

Identificação da Entidade 

Rádio Nacional - Emissões de Radiodifusão, Unipessoal, Lda. 

NIPC: 502065419 

Telefone geral: 213821500 

Morada: Rua Sampaio e Pina 24-26, 1099-044 Lisboa 

Telf: +351 21 382 1500    Fax: +351 21 382 1549 

Capital Social: 5.000,00 €  

 

A Rádio Nacional é um operador de radiodifusão de âmbito local licenciado para emitir o serviço de 
programas Smooth FM em frequência modulada no Concelho do Barreiro.  

 
Responsável de Programação Miguel Cruz 

 
Responsável Editorial 

 
Nuno Castilho de Matos 

 
 

Composição dos Órgãos Sociais da Entidade 

 

Mandato (2021 / 2023) 
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Nome Tipo de Sociedade Tipo de órgão social Função 

Salvador Teotónio 
Pereira Bourbon Ribeiro 

Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Richard William Dawkins Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Paul Anthony Keenan Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

  
  
Estrutura do Capital Social e da Titularidade da Entidade  

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 3, 3.º, n.º 2, e 4.º, todos da Lei n.º 78/2015, de 29 de Julho: 

 O capital social da Rádio Nacional - Emissões de Radiodifusão, Unipessoal, Lda., bem como os 
respetivos direitos de voto, são integralmente detidos pela Rádio Comercial, S.A. que, por sua vez, é 
integralmente detida pela sociedade de direito português MCR II – Média Capital Rádios, S. A. que, 
por sua vez, é totalmente detida pela Bauer Media Audio Holding GmbH, que é também titular da 
totalidade dos respectivos direitos de voto. 

 No que se refere à sociedade Bauer Media Audio Holding GmbH, a identificação e discriminação de 
toda a cadeia de entidades detentoras de, pelo menos, 5% do capital social ou dos direitos de voto e, 
bem assim, a indicação das participações sociais detidas por tais entidades em pessoas coletivas que 
detenham participações, diretas ou indiretas, noutros órgãos de comunicação social, tal informação 
encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/, especificamente 
no endereço: https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/bauer-media-audio-holding-
gmbh/?IdEntidade=bf60084a-faeb-ec11-8128-00505684056e&geral=estru. 

  
 
Caracterização Financeira  

  
A informação referente à caracterização financeira da Rádio Nacional - Emissões de Radiodifusão, 
Unipessoal, Lda. encontra-se publicamente disponível no endereço 
https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/r%C3%A1dio-nacional-emiss%C3%B5es-de-
radiodifus%C3%A3o-unipessoal-lda/?IdEntidade=b0750ce7-770c-e611-80c8-
00505684056e&geral=geral, no separador “Dados Financeiros”. 

  

 

SMOOTH FM - Estatuto Editorial 

A SMOOTH FM como estação emissora local, temática musical, privilegiará os valores culturais dos seus 
ouvintes, e pretende ser um instrumento de diálogo na sua área de implantação, respeitando o princípio da 
pluralidade de pensamento. Procurará dar um contributo à divulgação da cultura em geral e dos valores 
artísticos mais caros ao(s) seu(s) público(s), assim como ao enquadramento informativo e do conhecimento 
tão decisivo para a elevação cívica e cultural das populações, estimulando o progresso da região a sua 
valorização social, económica e cultural. 

A SMOOTH FM assume-se como rádio musical de companhia e desenvolverá uma programação 
rigorosamente independente em relação aos diversos agentes políticos, económicos e culturais. 

A SMOOTH FM proporcionará aos seus ouvintes pequenos blocos de notícias, mas de uma forma isenta e 
diversificada, nos temas e nos intervenientes, possibilitando ao seu ouvinte apreender de uma forma 
rigorosa e global, os acontecimentos que determinam o quotidiano da sociedade e dos aspetos mais 
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essenciais da cidadania. Da mesma forma, orientará o seu entretenimento para temas mais próximos dos 
ouvintes da sua região. 

A SMOOTH FM assentará toda a sua atividade e iniciativas no respeito integral pelos valores da dignidade 
humana, consagrados na Constituição da República, bem como dos normativos jurídicos. 

A SMOOTH FM assume sem reservas o compromisso de assegurar o respeito pelo rigor e pluralismo 
informativo, pelos de ética e deontologia, e pela boa-fé dos ouvintes. Respeitará e acatará todas as decisões 
legais formuladas por órgãos competentes e de acordo com o normativo do sector, sem prejuízo do recurso 
aos mecanismos de defesa que a Lei consagra. 

A SMOOTH FM estará sempre atenta ao melhor que se passa na região procurando dar a conhecer 
exemplos de solidariedade entre o seu publico e assumindo a sua vontade de contribuir para uma sociedade 
mais justa, fraterna e livre. 

A SMOOTH FM cumprirá os seus desígnios comerciais sem descurar princípios deontológicos e éticos, 
caros ao seu publico, e que, por força do compromisso de isenção e de credibilidade, observará 
inquebrantavelmente. 

 

* 

 

NOTIMAIA - Publicações e Comunicação, Unipessoal, Lda. 

 
Identificação da Entidade  

Notimaia - Publicações e Comunicação, Unipessoal, Lda. 

NIPC: 502011556 

Telefone geral: 213821500 

Morada: Rua Sampaio e Pina 24-26, 1099-044 Lisboa 

Telf: +351 21 382 1500    Fax: +351 21 382 1549 

Capital Social: 5.000,00 €  

 

A Notimaia é um operador de radiodifusão de âmbito local licenciado para emitir em frequência modulada 
os serviços de programas Radio Lidador para o Concelho da Maia e Smooth FM Matosinhos para o 
Concelho da Matosinhos.  

 
 

Responsável de Programação Smooth FM 
 

 
Miguel Cruz 

 
Responsável Editorial Smooth FM 

 

 
Nuno Castilho de Matos 

 
Responsável de Programação Rádio Lidador 

 

 
Manuel Cabral 

 
Responsável Editorial Rádio Lidador 

 

 
Manuel Cabral 

 
 
  
Composição dos Órgãos Sociais da Entidade  
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Mandato (2021 / 2023) 
 

Nome Tipo de Sociedade Tipo de órgão social Função 

Salvador Teotónio 
Pereira Bourbon Ribeiro 

Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Richard William Dawkins Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Paul Anthony Keenan Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

  
 
Estrutura do Capital Social e da Titularidade da Entidade 

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 3, 3.º, n.º 2, e 4.º, todos da Lei n.º 78/2015, de 29 de Julho: 

 O capital social da Notimaia - Publicações e Comunicação, Unipessoal, Lda., bem como os respetivos 
direitos de voto, são integralmente detidos pela Rádio Regional de Lisboa - Emissões de Radiodifusão, 
S.A. que, por sua vez, é integralmente detida pela sociedade de direito português MCR II – Média 
Capital Rádios, S. A. que, por sua vez, é totalmente detida pela Bauer Media Audio Holding GmbH, 
que é também titular da totalidade dos respectivos direitos de voto. 

 No que se refere à sociedade Bauer Media Audio Holding GmbH, a identificação e discriminação de 
toda a cadeia de entidades detentoras de, pelo menos, 5% do capital social ou dos direitos de voto e, 
bem assim, a indicação das participações sociais detidas por tais entidades em pessoas coletivas que 
detenham participações, diretas ou indiretas, noutros órgãos de comunicação social, tal informação 
encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/, especificamente 
no endereço: https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/bauer-media-audio-holding-
gmbh/?IdEntidade=bf60084a-faeb-ec11-8128-00505684056e&geral=estru. 

 
 
Caracterização Financeira 
 
A informação referente à caracterização financeira da Notimaia - Publicações e Comunicação, Unipessoal, 
Lda. encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-
ocs/notimaia-publica%C3%A7%C3%B5es-e-comunica%C3%A7%C3%A3o-unipessoal-
lda/?IdEntidade=1b721e92-770c-e611-80c8-00505684056e&geral=geral, no separador “Dados 
Financeiros”. 

 

SMOOTH FM Matosinhos - Estatuto Editorial  

A SMOOTH FM MATOSINHOS como estação emissora local, temática musical, privilegiará os valores 
culturais dos seus ouvintes, e pretende ser um instrumento de diálogo na sua área de implantação, 
respeitando o princípio da pluralidade de pensamento. Procurará dar um contributo à divulgação da cultura 
em geral e dos valores artísticos mais caros ao(s) seu(s) público(s), assim como ao enquadramento 
informativo e do conhecimento tão decisivo para a elevação cívica e cultural das populações, estimulando 
o progresso da região a sua valorização social, económica e cultural. 
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A SMOOTH FM MATOSINHOS assume-se como rádio musical de companhia e desenvolverá uma 
programação rigorosamente independente em relação aos diversos agentes políticos, económicos e 
culturais. 

A SMOOTH FM MATOSINHOS proporcionará aos seus ouvintes pequenos blocos de notícias, mas de 
uma forma isenta e diversificada, nos temas e nos intervenientes, possibilitando ao seu ouvinte apreender 
de uma forma rigorosa e global, os acontecimentos que determinam o quotidiano da sociedade e dos aspetos 
mais essenciais da cidadania. Da mesma forma, orientará o seu entretenimento para temas mais próximos 
dos ouvintes da sua região. 

A SMOOTH FM MATOSINHOS assentará toda a sua atividade e iniciativas no respeito integral pelos 
valores da dignidade humana, consagrados na Constituição da República, bem como dos normativos 
jurídicos. 

A SMOOTH FM MATOSINHOS assume sem reservas o compromisso de assegurar o respeito pelo rigor 
e pluralismo informativo, pelos de ética e deontologia, e pela boa-fé dos ouvintes. Respeitará e acatará 
todas as decisões legais formuladas por órgãos competentes e de acordo com o normativo do sector, sem 
prejuízo do recurso aos mecanismos de defesa que a Lei consagra. 

A SMOOTH FM MATOSINHOS estará sempre atenta ao melhor que se passa na região procurando dar a 
conhecer exemplos de solidariedade entre o seu público e assumindo a sua vontade de contribuir para uma 
sociedade mais justa fraterna e livre. 

A SMOOTH FM MATOSINHOS cumprirá os seus desígnios comerciais sem descurar princípios 
deontológicos e éticos, caros ao seu público, e que, por força do compromisso de isenção e de credibilidade, 
observará inquebrantavelmente. 

 

* 

 

Rádio Litoral Centro, Empresa de Radiodifusão Lda. 
 

Identificação da Entidade 
 
Rádio Litoral Centro, Empresa de Radiodifusão, Lda. 

NIPC: 502989211 

Telefone geral: 213821500 

Morada: Rua Sampaio e Pina 24-26, 1099-044 Lisboa 

Telf: +351 21 382 1500    Fax: +351 21 382 1549 

Capital Social: 5.000,00 €  

 

A Radio Litoral Centro é um operador de radiodifusão de âmbito local licenciado para emitir o serviço de 
programas Smooth FM Figueiró em frequência modulada no Concelho do Figueiró dos Vinhos. 

 
 

Responsável de Programação 
 

 
Miguel Cruz 

 
Responsável Editorial 

 

 
Nuno Castilho de Matos 
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Composição dos Órgãos Sociais da Entidade  
 

Mandato (2022 / 2023) 
 

Nome Tipo de Sociedade Tipo de órgão social Função 

Salvador Teotónio 
Pereira Bourbon Ribeiro 

Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Richard William Dawkins Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Paul Anthony Keenan Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

  
  
Estrutura do Capital Social e da Titularidade da Entidade 
 

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 3, 3.º, n.º 2, e 4.º, todos da Lei n.º 78/2015, de 29 de Julho: 

 O capital social da Rádio Litoral Centro, Empresa de Radiodifusão, Lda., bem como os respetivos 
direitos de voto, são integralmente detidos pela Rádio Regional de Lisboa - Emissões de Radiodifusão, 
S.A. que, por sua vez, é integralmente detida pela sociedade de direito português MCR II – Média 
Capital Rádios, S. A. que, por sua vez, é totalmente detida pela Bauer Media Audio Holding GmbH, 
que é também titular da totalidade dos respectivos direitos de voto. 

 No que se refere à sociedade Bauer Media Audio Holding GmbH, a identificação e discriminação de 
toda a cadeia de entidades detentoras de, pelo menos, 5% do capital social ou dos direitos de voto e, 
bem assim, a indicação das participações sociais detidas por tais entidades em pessoas coletivas que 
detenham participações, diretas ou indiretas, noutros órgãos de comunicação social, tal informação 
encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/, especificamente 
no endereço: https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/bauer-media-audio-holding-
gmbh/?IdEntidade=bf60084a-faeb-ec11-8128-00505684056e&geral=estru. 

 
Caracterização Financeira  
  
A informação referente à caracterização financeira da Rádio Litoral Centro, Empresa de Radiodifusão, Lda. 
encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-
ocs/r%C3%A1dio-litoral-centro-empresa-de-radiodifus%C3%A3o-lda/?IdEntidade=824c7140-760c-
e611-80c8-00505684056e&geral=geral, no separador “Dados Financeiros”. 

  

SMOOTH FM Figueiró - Estatuto Editorial  

A SMOOTH FM FIGUEIRÓ como estação emissora local, temática musical, privilegiará os valores 
culturais dos seus ouvintes, e pretende ser um instrumento de diálogo na sua área de implantação, 
respeitando o princípio da pluralidade de pensamento. Procurará dar um contributo à divulgação da cultura 
em geral e dos valores artísticos mais caros ao(s) seu(s) público(s), assim como ao enquadramento 
informativo e do conhecimento tão decisivo para a elevação cívica e cultural das populações, estimulando 
o progresso da região a sua valorização social, económica e cultural. A SMOOTH FM FIGUEIRÓ assume-
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se como rádio musical de companhia e desenvolverá uma programação rigorosamente independente em 
relação aos diversos agentes políticos, económicos e culturais. 

A SMOOTH FM FIGUEIRÓ proporcionará aos seus ouvintes pequenos blocos de notícias, mas de uma 
forma isenta e diversificada, nos temas e nos intervenientes, possibilitando ao seu ouvinte apreender de 
uma forma rigorosa e global, os acontecimentos que determinam o quotidiano da sociedade e dos aspetos 
mais essenciais da cidadania. Da mesma forma, orientará o seu entretenimento para temas mais próximos 
dos ouvintes da sua região. 

A SMOOTH FM FIGUEIRÓ assentará toda a sua atividade e iniciativas no respeito integral pelos valores 
da dignidade humana, consagrados na Constituição da República, bem como dos normativos jurídicos. 

A SMOOTH FM FIGUEIRÓ assume sem reservas o compromisso de assegurar o respeito pelo rigor e 
pluralismo informativo, pelos de ética e deontologia, e pela boa-fé dos ouvintes. Respeitará e acatará todas 
as decisões legais formuladas por órgãos competentes e de acordo com o normativo do sector, sem prejuízo 
do recurso aos mecanismos de defesa que a Lei consagra. 

A SMOOTH FM FIGUEIRÓ estará sempre atenta ao melhor que se passa na região procurando dar a 
conhecer exemplos de solidariedade entre o seu público e assumindo a sua vontade de contribuir para uma 
sociedade mais justa fraterna e livre. 

A SMOOTH FM FIGUEIRÓ cumprirá os seus desígnios comerciais sem descurar princípios deontológicos 
e éticos, caros ao seu público, e que, por força do compromisso de isenção e de credibilidade observará 
inquebrantavelmente. 

 

* 

 

R 2000 - Comunicação Social, Lda. 

 

Identificação da Entidade 

R 2000 - Comunicação Social, Lda. 

NIPC: 504253158 

Telefone geral: 213821500 

Morada: Rua Sampaio e Pina 24-26, 1099-044 Lisboa 

Telf: +351 21 382 1500    Fax: +351 21 382 1549 

Capital social: € 5.000,00 

  

A R2000 é um operador de radiodifusão de âmbito local licenciado para emitir o serviço de programas 
Smooth FM Santarém em frequência modulada no Concelho de Santarém.  

 
 

Responsável de Programação 
 

 
Miguel Cruz 

 
Responsável Editorial 

 
Nuno Castilho de Matos 
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Composição dos Órgãos Sociais da Entidade  

 

Mandato (2021 / 2023) 
 

Nome Tipo de Sociedade Tipo de órgão social Função 

Salvador Teotónio 
Pereira Bourbon Ribeiro 

Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Richard William Dawkins Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

Paul Anthony Keenan Sociedade por Quotas Gerência Gerente 

  

  
Estrutura do Capital Social e da Titularidade da Entidade 

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 3, 3.º, n.º 2, e 4.º, todos da Lei n.º 78/2015, de 29 de Julho: 

 O capital social da R 2000 - Comunicação Social, Lda., bem como os respetivos direitos de voto, são 
integralmente detidos pela R. Cidade, Produções Audiovisuais, Unipessoal, Lda. que, por sua vez, é 
integralmente detida pela sociedade de direito português MCR II – Média Capital Rádios, S. A. que, 
por sua vez, é totalmente detida pela Bauer Media Audio Holding GmbH, que é também titular da 
totalidade dos respectivos direitos de voto. 

 No que se refere à sociedade Bauer Media Audio Holding GmbH, a identificação e discriminação de 
toda a cadeia de entidades detentoras de, pelo menos, 5% do capital social ou dos direitos de voto e, 
bem assim, a indicação das participações sociais detidas por tais entidades em pessoas coletivas que 
detenham participações, diretas ou indiretas, noutros órgãos de comunicação social, tal informação 
encontra-se publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/, especificamente 
no endereço: https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/bauer-media-audio-holding-
gmbh/?IdEntidade=bf60084a-faeb-ec11-8128-00505684056e&geral=estru. 

  
 
Caracterização Financeira 

A informação referente à caracterização financeira da R 2000 - Comunicação Social, Lda. encontra-se 
publicamente disponível no endereço https://portaltransparencia.erc.pt/entidades-ocs/r2000-
comunica%C3%A7%C3%A3o-social-lda/?IdEntidade=c05622df-780c-e611-80c8-
00505684056e&geral=geral, no separador “Dados Financeiros”. 

 

SMOOTH FM Santarém - Estatuto Editorial  

A SMOOTH FM Santarém como estação emissora local, temática musical, privilegiará os valores culturais 
dos seus ouvintes, e pretende ser um instrumento de diálogo na sua área de implantação, respeitando o 
princípio da pluralidade de pensamento. Procurará dar um contributo à divulgação da cultura em geral e 
dos valores artísticos mais caros ao(s) seu(s) público(s), assim como ao enquadramento informativo e do 
conhecimento tão decisivo para a elevação cívica e cultural das populações, estimulando o progresso da 
região, a sua valorização social, económica e cultural e o respeito pelas suas tradições. 

A SMOOTH FM Santarém assume-se como rádio musical de companhia e desenvolverá uma programação 
rigorosamente independente em relação aos diversos agentes políticos, económicos e culturais. 
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A SMOOTH FM Santarém proporcionará aos seus ouvintes pequenos blocos de notícias, mas de uma forma 
isenta e diversificada, nos temas e nos intervenientes, possibilitando ao seu ouvinte apreender de uma forma 
rigorosa e global, os acontecimentos que determinam o quotidiano da sociedade e dos aspetos mais 
essenciais da cidadania. Da mesma forma, orientará o seu entretenimento para temas mais próximos dos 
ouvintes da sua região. 

A SMOOTH FM Santarém assentará toda a sua atividade e iniciativas no respeito integral pelos valores da 
dignidade humana, consagrados na Constituição da República, bem como dos normativos jurídicos. 

A SMOOTH FM Santarém assume sem reservas o compromisso de assegurar o respeito pelo rigor e 
pluralismo informativo, pelos de ética e deontologia, e pela boa-fé dos ouvintes. Respeitará e acatará todas 
as decisões legais formuladas por órgãos competentes e de acordo com o normativo do sector, sem prejuízo 
do recurso aos mecanismos de defesa que a Lei consagra. 

A SMOOTH FM Santarém estará sempre atenta à realidade, procurando dar a conhecer exemplos de 
solidariedade entre o seu publico e assumindo a sua vontade de contribuir para uma sociedade mais justa 
fraterna e livre. 

A SMOOTH FM Santarém cumprirá os seus desígnios comerciais sem descurar princípios deontológicos 
e éticos, caros ao seu público, e que, por força do compromisso de isenção e de credibilidade, observará 
inquebrantavelmente. 


