Exma. Senhora
Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação,
Juventude e Desporto
Deputada Edite Estrela

Assunto – Requerimento – Audição da Comissão de Trabalhadores, do Conselho de Redação e
do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal

A Comissão de Trabalhadores da Rádio e Televisão de Portugal considera que “existe a necessidade de
esclarecimentos relativamente a notícias avançadas acerca da exoneração do Director de Informação da
RTP-TV”.
Em comunicado tornado público, nesta quinta-feira, a Comissão de Trabalhadores assinala que o
“jornalista Paulo Dentinho é o Director de Informação da RTP-TV, não se demitiu, não aceitou qualquer
cargo de Direção da RTP Internacional ou qualquer outro”.
A referida Comissão sublinha que “as notícias sobre a destituição do Director de Informação de Televisão,
sem o seu conhecimento, através de uma notícia de jornal, carecem de um imediato e cabal
esclarecimento público por parte da supervisão, tutela da RTP e principalmente por parte do Sr. Presidente
da Administração, Dr. Gonçalo Reis”.
Com efeito, a Comissão de Trabalhadores refere que uma medida como é a “exoneração” do Diretor de
Informação deve respeitar um conjunto de “pressupostos” e que não o fazendo corresponderá a uma
“clara violação da lei”.
Assinala-se, todavia, que até ao momento, o Conselho de Administração da RTP não procedeu a qualquer
posição pública a respeito das notícias ora em apreço.
Assim sendo, e considerando que a Assembleia da República tem um papel de acompanhamento
parlamentar do serviço público de televisão, importa, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude
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e Desporto, proceder ao esclarecimento desta matéria.
Neste contexto, vêm os Deputados do PS, nos termos das disposições legais vigentes requerer, com
caráter de urgência, a audição da Comissão de Trabalhadores, do Conselho de Redação e do Conselho de
Administração da Rádio e Televisão de Portugal.
Lisboa, 16 de março de 2018.
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