
Exma. Senhora
Dra. Edite Estrela
Presidente da Comissao da Cultura,
Comunicac;:ao, Juventude e Desporto
Assembleia da Republica
Palacio S. Bento
1249-068 Lisboa

o Conselho de Opiniao da Empresa Publica, Radio e Televisao de Portugal, SA, junto envia 0

Parecer ao Plano de Atividades e Orc;:amento de 2017, aprovado em reuniao plenaria de 30 de
Novembro de 2016, em cumprimento da alfnea b) do nQ 1, do artigo 32Q dos estatutos da
Sociedade, e que, para 0 efeito, Ihe foi submetido pelo Conselho de Administrac;:ao da Empresa.
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Nos termos e para os efeitos previstos na alfnea b) do nQ 1 do artigo 32Q dos Estatutos,

aprovados pela Lei nQ8/207, de 14 de Fevereiro, alterada pelas Leis nQs8/2011, de 11 de Abril,

e 39/2014, de 9 de Julho, e apos regular Convocatoria, reuniu 0 Plenario do Conselho de Opiniao

(COL sob a presidencia do Conselheiro Manuel Coelho da Silva, que aprovou 0 seguinte Parecer

ao Plano de Atividades, Investimentos e 0 Orc;amento (PAID) para 2017, da Empresa Publica

Radio e Televisao de Portugal, SA (RTP,SAL que Ihe foi submetido para 0 efeito pelo Conselho

de Administrac;ao (eA)a 15 de Novembro de 2016.

1. 0 atual CA submeteu para apreciac;ao ao CO 0 seu segundo PAID, fazendo preceder 0

documento por uma Mensagem, que se ere ser de jubilo pelos 60 anos das primeiras

emissoes da televisao publica em Portugal e de justificaC;ao por algumas mudanc;as

que pretende introduzir. Porem, nao e totalmente claro ate que ponto essas

mudanc;as irao ter lugar apenas na area de televisao, ou se sac alargadas para a

totalidade da Empresa Publica Radio e Televisao de Portugal, SA (RTP, SA).

De facto, a forma como esta redigida esta Mensagem mistura situac;oes, confunde

conceitos e nao prima pela c1areza.A este proposito, sera bom lembrar alguns dados

cronologicos, para que nao restem duvidas quanta a necessidade de separar a

Empresa, da marca RTPe da sua atual oferta de radio, televisao e servic;os em Iinha.

A atual Sociedade Radio e Televisao de Portugal, SA (RTP, S. A.), que foi criada em

2007, e herdeira das empresas publicas Emissora Nacional/Radiodifusao de

Portugat constituida em 1933, pelo Decreto-Lei n.Q22.783, de 29 de junho, (embora

existam antecedentes da sua constituic;ao desde 1930L que passou a ser Sociedade

An6nima em 1994, e da Radiotelevisao Portuguesa, SARL, formada a 15/12/1955, e

com 0 inicio das emissoes regulares a 7 de Marc;o de 1957, passando a Sociedade

An6nima a 14 de Agosto de 1992, com a designac;ao Radiotelevisao Portuguesa, SA.
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Em 2000 a RDP, SA passou a fazer parte do universe da Portugal Global, SGPS, uma

holding criada para integrartodas as participac;6es socia is dos media publicos (televisao,

radio e agencia de noticias).

Em 2003, a Radiotelevisao Portuguesa, SA foi transformada na Radio e Televisao de

Portugal, SGPS, SA, a que se seguiu em 2007, uma nova reorganizac;ao dos media

publicos de radio e televisao, criando-se a Radio e Televisao de Portugal, SA (RTP,

S.A.), situac;ao que se mantem ate hoje.

Assim sendo, em 2017 pretende-se comemorar exatamente 0 que? Cremos que sera os

60 anos das primeiras emiss6es regula res da Televisao Publica em Portugal.

A Mensagem do Conselho de Administrac;ao nao e clara nesta parte, quando diz que

"Em 2017 a RTP fara 60 anos, afirmando-se como uma das grandes institui~6es

nacionais numa das empresas portuguesas mais respeitadas, uma marca com uma
notoriedade invejavel, com uma missao de Servi~o Publico bem definida ..."

A "Institui~ao" RTP, a atual Radio e Televisao de Portugal, SA (RTP, SA), nao faz 60

anos, faz apenas 10 anos em 2017.

Alem disso, 0 tom panegfrico do texto e frequentemente algo descabido e

despropositado. Descabido porque nao se sabe 0 que e, por exemplo, a "Grande
Informa~ao" e despropositado, porque nada parece justificar 0 usa de express6es como

"notoriedade invejavel" e "capacidade unica".

Seria sim desejavel em documentos desta natureza a sobriedade e a informac;ao

cuidadosa. a melhor sera deixar os elogios para os Portugueses, aqui e na Diaspora, para

julgar os "feitos" das empresas ou das marcas, que, enquanto publicas, estao ao seu

servic;o. A atual situac;ao da Empresa, nomeadamente no que se refere, por exemplo, as

audiencias dos seus varios servic;os de programas televisivos e antenas apontaria para

tons menDs entusiasticos, alardeando qualidades que parecem nao estar a ser

inteiramente reconhecidas, preocupando-se mais em realizar diagn6sticos rigorosos,

mais apropriados certamente para 0 cumprimento das metas de servic;o publico

estabelecidas no Contrato de Concessao de Servic;o Publico de Radio e Televisao, nas

Linhas de Orientac;ao Estrategica do Conselho Geral Independente (CGI) e no Projeto

Estrategico do CA.

2. Mas, nesta Mensagem presente no PAlO, que e 0 documento chave de gestao para

2017, apresentam-se ainda confusamente ac;6es de 2016 ainda em curso (pags. 2 e

4), assim como promessas para 2017.



3. Ressalta ainda da Mensagem a nao explicital;ao do que se entende por servil;os de

ofertas ern Iinha versus ofertas no digital, que obviamente inclui a oferta dos

diferentes servil;os de programas com distribuil;ao digital em diferentes plataformas

(pag.4).

4. Acresce, igualmente, que nao se compreende, nem se encontra suporte no Contrato

de Concessao de Servil;o Publico de Radio e Televisao ou no Projeto Estrategico

aprovado a possibilidade de transformar 0 objeto social da Sociedade, por forma a

contemplar a atividade editorial que fundamente a promol;ao das artes e da cultura

atraves do lanl;amento de Iivros. Podera aceitar-se 0 envolvimento da Sociedade no

lanl;amento de DVD's ou CD's. Mas ja 0 mesmo nao se podera dizer a prop6sito da

edil;ao de livros, pese embora a obrigal;ao da Empresa na promol;ao e fomento da

leitura.

5. Sem se pretender ser exaustivo no elencar do que de equivoco esta Mensagem nos

transmite, 0 CO gostaria que fosse explicitado 0 que se entende por "urn conceito

diferenciador de Servi~o Publico", se possivel com alguns exemplos concretos,

nomeadamente no quadro da programal;ao de radio e televisao.

6. E, finalmente, a Sociedade RTP, SA sairia certamente enobrecida se tivesse sido

possivel destacar de forma clara como uma das suas obrigal;oes maiores e

permanentes a defesa e divulga~ao da Ungua e Cultura Portuguesas.

1. 0 PAID de 2017 apresenta-se frequentemente como um documento vago e algo

desconexo quanto a metas e objetivos. Insiste na utilizal;ao de termos em lingua inglesa

e nada traz em geral de particularmente inovador, quanto a visao do que deve ser 0

Servil;o Publico.

2. Nos destaques e nas principais Iinhas de atua~ao para 2017 ha falhas que nos parecem

graves, como seja 0 caso da Radio, que e quase completamente ignorada, ou da defesa e

divulgal;ao da Lingua e da Cultura Portuguesas que foi esquecida, ou da ausencia de uma

estrategia de divulgal;ao de conteudos especfficos dirigida as com unidades migrantes.



3. Mas traz, tambem, notfcias muito positivas, como seja a da disponibiliza(;ao on line dos
Arquivos (espera-se que da Radio e da Televisao), da continuac,:ao do projeto Radio "lig
lag" e da entrada em vigor, finalmente, do C6digo de Etica e Conduta da Empresa.

4. Ese e igualmente importante e muito positivo, e que par isso mesmo deve ser destacado,

acrescentar maior numero de servic,:osprogramas (canais) na TDT, au ampliar a oferta no

Cabo em termos internacionais (costa leste dos Estados Unidos da America) com emiss6es

de cariz regional, tambem nao e menos importante que se garanta, por exemplo, uma

melhor informac,:ao aos portugueses (e demais lusodescendentes) no estrangeiro,

adequada a natureza das suas vivencias fora de Portugal.
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Em outro registo, a (mica aposta distintiva que nos e apresentada e a produc,:aode series

(sem que se tenha ainda feito a indispensavel avaliac,:aodas que estao em exibic,:ao,

situac,:ao particularmente gravosa atendendo a que nao existe na Empresa um Gabinete

de Controlo de Qualidade da programa(;aO, quer interna, quer adquirida ao exterior),
nao se conseguindo perceber totalmente em que e que essa oferta e realmente

estruturante para a produc,:ao nacional de obras criativas.

Pouco e dito, tambem, quanta a oferta dos restantes formatas televisivos, a que faz

pressupor que se poderao manter inalterados au quase inalterados.

Quanto a Informa(;ao (que sempre foi vista como uma ancora fundamental do Servic,:o

Publico e se impoe seja isenta e plural) a que nos e dito nada acrescenta, em term os de

significativa melharia, ao modelo em vigor e que prima pela manifesta ausencia de uma

informac,:ao que possa contemplar uma maior e melhor cobertura de base regional e

local, atenta tambem as necessidades e interesses da Dic3spora Portuguesa.

7. Na "A for!ra dos acontecimentos", pag.1S, perpassa a indicac,:ao dos chamados eventos
de interesse publico, designadamente, com a indicac,:aoda transmissao lidos principais

jogos da Sele~ao Nacional de Futebol, os jogos da To~oCIT, os jogos da Sele~iJoNacional

no decorrer do To~a dos Confedera~oes e tambem os jogos do Liga dos Compeoes, nos

quois participam equipas portuguesos". Nao estando em causa a importancia do

futebol, enquanto espetaculo de dimensao mundial e agregador de diversos tipos de

interesses, designadamente afetivos no espac,:oda lusofonia, seria importante explicar,

por exemplo, 0 aparecimento no elenco dos jogos das selec,:6es,de que foram exclufdos

os jogos particulares, e dos jogos da Liga dos Campeoes Europeus onde participam



equipas portuguesas, sem duvida de interesse publico, a op<;:aoagora da transmissao

dos jogos da Ta~acn.

Afastando as paix6es que envolvem as discuss5es de e sabre 0 futebol, 0 CO gostaria de

trazer a reflexao tres notas que devem estar presentes em materia de Servi~o Publico.

A primeira, prende-se com a ideia reinante, que parece prevalecer, de que desporto e

so futebol e so esse e digno de merecer a chancela de interesse publico. Ora,

particularmente a RTP2, apresenta um leque variado de outro tip a de atividades

desportivas que devera ser ressaltado; A segunda, que a futebol e um bom negocio e da

retorno financeiro, incluindo um sem numeros de horas de emissao para discutir a antes

eo depois dos jogos, logo tambem dele deve beneficiar a Empresa Publica; A terceira, e

que as compromissos financeiros que envolvem os contratos de futebol sao plurianuais

e sao normalmente de vulto e por isso podem condicionar outras alternativas futuras

de programa~ao.

Assim sendo, e tendo em conta nomeadamente a importante papel de reguladora de

mercado que Ihe cabe nesta area, as decis5es devem ter a maior transparencia e ser

objeto de uma reflexao alargada a outros orgaos socia is e estatutarios internos, isto e,

nao devem envolver exclusivamente algumas dire<;:6ese a CA, nomeadamente quando

condicionam financeiramente a possibilidade de uma oferta mais diversificada e de

qualidade na restante programa~ao.

8. Mas ha, tambem, desafios para 2017 que se saudam como altamente positivos. Eo caso

da op~ao pela internaliza~ao da produ~ao, embora nao se explique como se pretende

concretiza-Ia, particularmente apos a safda de tantos quadros qualificados da Empresa

e sem se conhecer a polftica de recursos humanos que valorize a ascensao de novas

valores e a forma~ao dos ativos existentes (por exemplo, as falhas em termos de

qualidade tecnica tem sida evidentes e frequentes).

o CO fez incidir a sua analise do Servi<;:oPublico Diferenciado em quatro grandes grupos de

aprecia<;:ao:Televisao, Radio, Centros Regionais e Outras Materias de Servi<;:oPublico.



1.1. Embora tal ja tenha side referido na analise na generalidade, nunca e por demais chamar a

aten~ao para a insistencia na utiliza~ao da lingua inglesa, quer no Plano de Atividades, quer,

sobretudo, na programa~ao da RTP.Sese pode justificar 0 "The Voice" por ser uma proposta

internacional, para que insistir em chamar "Brainstorm" a um formato de origem nacional?

Parece ser uma logica contradit6ria entre 0 que se diz e 0 que se faz, e que fica patente

quando se aponta, como objetivo, a aposta em conteudos de cariz pedagogico e formativo

no ambito da lingua portuguesa (pag. 13).

1.2. No tocante a RTP2 fica a duvida sobre se nela se segue uma "estrategia de descril;ao" ou

uma "estrategia de discril;ao".

Na paginas19 pode ler-se: "Dar-se-a inicio, em 2017, a produl;ao de docudramas sobre

figuras e acontecimentos portugueses menos conhecidos.". Mas, um Plano de Atividades

anual nao deve ter como preocupa~ao tambem enumerar e precisar tudo aquilo que ira ser

exibido ou produzido?!

1.3. Se, por um lado, se louva a exibi~ao de algumas series europeias, lamenta-se, contudo, que

nao haja uma preocupa<;:ao clara com a defini<;:aode uma estrategia de grelha que permita

ao publico acompanhar regularmente os dias e horas das suas exibi<;:6es(regularidade versus

fideliza<;:ao).

1.4. Mas sente-se, para alem disso, a falta de uma programa<;:ao (de acordo com 0 que esta

previsto no Contrato de Concessao) que se direcione mais para os jovens e os idosos e que

possa refletir a diversidade eta ria, geografica, etnica, de genero e de diversidade existente

no contexto nacional e da lusofonia.

Os temas relacionados com a diversidade, e como lidar com ela, individualmente ou no

contexto dos grupos de perten~a, dando visibilidade a tematicas e atores sociais que

frequentemente sac secundarizados pela agenda mediatica, parece estar ausente deste

Plano de Atividades e esta e, segura mente, uma das miss6es do Servi<;:o Publico,

especialmente na area televisiva.

1.5. Alias, a aposta na programa<;:ao para a juventude continua indefinida (ver pag. 18), nao

sendo apresentados, a esse prop6sito, conteudos especfficos, ou pelo menos alguns

exemplos.
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2.1. Em termos qualitativos, (pag. 34 e segundo estudos qualitativos de audiencias de 2016), a

Antena 1 surge com uma informac;:ao credibilizada, tematicas interessantes, bans

profissionais e grelhas bem estruturadas. Mas, par outro lado, e apesar da sua dimensao

nacional, quando se analisam as estudos peri6dicos de audiencias a Antena 1 nao se

apresenta como Ifder, longe disso.

Podera faltar alguma inovac;:aoe a qualidade tecnica talvez nao seja das melhores. 0 que

nao explica totalmente a nfvel baixo de audiencias registado.

Recomenda-se, viva mente, a estudo das razoes desta situac;:aoe a definic;:ao de estrategias

para a ultrapassar, sem que se perca a matriz de servic;:opublico.

2.2. Quanta a Antena 3, nao se percebe a opc;:ao de "refoq;:ar a presen!;:a da Antena 3 nos
festivais e eventos musicais", que quase sempre sao puramente comerciais.

Valera a pena pensar na estrategia de publicidade destes eventos que, nao raro, surgem,

aparentemente, como conteudos nao comerciais.

Nao bastava a Empresa lanc;:ar-se em parcerias livreiras, completamente ausentes do

previsto no Contrato de Concessao e no Projeto Estrategico, como agora se pretende

expandir essa ideia para algumas das suas marcas, a que nos parece pouco adequado.

o fomento da leitura, sim, e um objetivo de servic;:opublico, mas transformar a Sociedade

em editora au parceira de editores, parece-nos extravasar a Contrato de Concessao.

Se ainda fossem atividades audiovisuais dedicadas aos mais novas au a adultos diferentes

tal seria compreensfvel, como parte de uma estrategia de difusao e defesa da Lingua e da

Cultura Portuguesas, mas, no contexto em que sao apresentadas estas iniciativas, elas

parecem exceder a missao de Servic;:oPublico que esta cometida a Sociedade RTP,SA.

2.4. Ressalta-se como muito positivo a lanc;:amento, para 2017, pela Radio, de um Manual de
Procedimentos para situa~oes de emergencia nacional, (pag.35), materia para que a CO

tem alertado sistematica mente e que, par isso, merece ser devidamente destacado.
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3.1. No que respeita a RDP/RTP A!,:ores nao podemos deixar de notar 0 esforc;:oque continua a

ser feito no investimento em instalac;:6ese equipamentos dos tres polos (5. Miguel, Terceira

e Faial), bem como na grelha, mormente na Informac;:ao, com 0 regresso do Jornal da Tarde

(13 horas). Nos novos projetos, 0 realce vai para 0 intercambio com a Universidade dos

Ac;:orese a extensao da emissao aos EUA e Canada.

No caso do Jornal da Tarde, editado alternadamente a partir dos polos do Faial, Terceira e

S. Miguel, e anunciada a sua "remodelac;:ao", mas nao e referido quais as suas principais

Iinhas de orientac;:ao. 5eria desejavel que este servic;:onoticioso nao tivesse frequentemente

por base os servic;:osemitidos na vespera, 0 que 56 acontecera, certamente, em virtude do

desequilfbrio na distribuic;:ao de jornalistas entre os diferentes polos.

3.2. 0 projeto de emissao da RTP/Ac;:oresnos Estados Unidos e Canada e ambicioso e pode

contribuir para a mudanc;:ado paradigma da emissao do Centro Regional. 0 CO gostaria de

ter mais e melhor informac;:ao sobre a sua evoluc;:ao.

3.3. A Radio continua a ser um dos principais elos de ligac;:aoentre todos os ac;:orianos,quer em

materia de informac;:ao, ainda que haja desequilfbrios entre os tres polos, quer nos

conteudos transmitidos, assumindo-se todavia como um dos mais importantes meios de

coesao regional. Espera-se e deseja-se que assim continue.

3.4. Quanto a RDP/RTP Madeira, a remodelac;:ao e reorganizac;:ao tecnica do Centro Regional

parece comec;:ara ganhar corpo e fazem-se votos para que 2017 venha a ser 0 ana da sua

concretizac;:ao.

3.5. A produc;:ao de documentarios no Centro Regional da Madeira e a sua posterior emissao na

RTP Madeira sao de saudar.

3.6. Seria, igualmente, interessante saber do impacto, junto dos telespetadores nacionais, da

inclusao dos servic;:osde programas da RTPMadeira e RTPAc;:oresnas plataformas nacionais de

televisao por subscric;:ao.



Sendo esta uma area de espedfica competencia do CO, a quem cabe (alinea e) do nQ 1

do artigo 32Q, dos Estatutos): "Apreciar a atividade da Sociedade no ambito da
coopera~iio com os paises de expressiio portuguesa e do apoio as comunidades
portuguesas no estrangeiro", parece-nos que a informac;:ao carreada para 0 PAlO 2017

e bastante generica, solta e escassa, 0 que se lamenta.

Nada se acrescenta, para alem de algum apoio tecnico e de formac;:ao, alias ja em curso

em 2016.

Quanto ao Brasil, 0 Pais de expressao portuguesa com maior numero de falantes, nem

uma referencia existe, bem como relativamente a Timor-Leste que, no corrente ano,

teve, durante largos perfodos, os seus emissores televisivos inoperacionais.

o CO gostaria de conhecer 0 que ira ser feito, em concreto, item por item, pois e isso

que se espera de um Plano de Atividades, no sentido de:

Ainda neste dominio, analisadas as parcerias estrategicas e protocolos, constata-se que sac

todos com instituic;:6es sedeadas em Lisboa e Porto. Parece que fora destas duas cidades nao ha

Fundac;:6es e Museus (e outras Instituic;:6es) de dimensao relevante com quem valha a pena

trabalhar conjuntamente, 0 que nao e seguramente verdade. a Servic;:o Publico exige a

ampliac;:ao do olhar para 0 Pais no seu conjunto: Continente e Regi6es Aut6nomas.
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3. Mais uma vez se destaca 0 trabalho levado a cabo no RTP-Ensina, Arquivo e Nucleo

Museol6gico que, apesar da escassez de meios, eontinuam a preservar a mem6ria de

Portugal.

Louva-se que esteja previsto para 2017 a implementa~ao de "um novo Modelo de
Governo do Centro de Formal;ao" que ajudara, certamente, ao desenvolvimento de

competencias e capacidades dos trabalhadores. Mas, todavia, nada se aereseenta sobre

o tipo de forma~ao a implementar. E positiva a previsao, do aumento de forma~ao por

trabalhador de 7 para 8 horas anuais. Volume ainda clara mente insufieiente e que nem

sequer permite eumprir a legisla~ao que obriga as entidades patronais a garantirem um

numero minimo de 35 horas de forma~ao por ana e por trabalhador.

Quanto as questoes da precariedade, (Iembra-se que, no passado reeente, a entrada de

contratados na Empresa s6 ocorreu por via judicial e nunca foi devidamente apurado a

quem cabia tal responsabilidade), ela deveria ser tratada com c1areza.

Nao encontramos, neste PAlO, qualquer referencia que permita ajuizar da justeza da

polftica de reeursos humanos, nomeadamente no que toea aos incentivos financeiros para

os "acordos amigaveis de rescisao contratual" que conduziram a saida de numerosos

quadros da Empresa.

o mesmo se podera dizer sobre 0 reerutamento ad hoc, nomeadamente de jornalistas

para a area da informa~ao, alias, e aparentemente com valores e condi~6es salariais acima

do entao normalmente praticado na Empresa, (opiniao publicada, nunca desmentida pela

Empresa).

Neste PAlO nada se encontrou que possa dissipar as duvidas de que, em materia de

recursos humanos, se continuara numa espeeie de "navega~ao a vista".

Falar-se em "desenvolvimento de um modelo de carreiras", e na defini~ao de uma "nova
abrangencia e polivalencia de fun~oes" (pags. 69 e 70 e 7S e seg.), 0 que nos parece

insuficiente, devendo assumir-se pressupostos que apontem metas e modelos que

fundamentem processos transparentes de progressao profissional extensfveis a todos os

trabalhadores, que assegurem uma nova cultura interna que facilite 0 aumento da

produtividade e que reconhe~a 0 merito.

Seria desejavel que fosse identifieada uma polftica de ajustamentos de quadros de

pessoal, adequadas as neeessidades da empresa e do Projeto Estrategico do CA.
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1) Seria interessante que no On,;:amento tivesse sido feita uma analise comparativa,
especialmente entre 0 previsto e a estimativa do ana corrente (no caso 2016) e se
incluisse 0 ana mais recente fechado (no caso 2015).
De igual modo, dever-se-ia ter apresentado um maior detalhe das rubricas para se
compreender a natureza das componentes de cada uma delas (em especial no referente
aos gastos).
Tambem 0 grafismo devera ser melhorado, uma vez que 0 atual nao favorece a leitura.
Alem do mais, 0 suporte de base de alguma informa<;:ao financeira deveria ser
igualmente disponibilizado em folha de calculo.

2) a) 0 Resultado Liquido do Exercfcio para 2017 esta estimado em cerca de 4,574
Milh6es de €, valor superior a estimativa para 0 fecho de 2016 de 0,124 Milhoes de €.
Refira-se que na recente versao revista do PAlO para 2016 encontrava-se previsto um
Resultado Liquido do Exercfcio de 2,8 Milh6es de €, pelo que conviria explicar este novo
acerto da estimativa para 2016.
o que justificou 0 desvio no presente ana e que grau de confian<;a podemos tel' para
que em 2017 nao possa ocorrer 0 mesmo?

b) A melhoria prevista para os Resultados Operacionais em 2017, de 3,3 para 9,1
Milhoes de €, decorre particularmente do aumento de 3% da CAV (+5,3 Milh6es de €) e
de uma diminui<;ao dos custos com a grelha de programas (-7 Milh6es de f).

c) Osgastos de grelha apresentam uma redu<;ao de 7 Milhoes de f (descida de 7,8% face
ao valor estimado para 2016). Como e possivel uma redu<;ao tao significativa dos gastos
de grelha com objetivos mais ambiciosos de qualidade de programa<;ao? Tem a vel' com
as gastos mais elevados com eventos desportivas de 2016?

d) Receita prevista para 2017 e de 211,5 Milhoes de f (0,7% abaixo da estimativa 2016
e 1,5% abaixo do PAlO de 2016). Contudo, a peso relativo no total dos proveitos da
CAV/Receitas Comerciais altera-se de 79%/21% para 82%/18%. 0 que significa esta
maior dependencia da CAV. Raz6es? Varia<;i5esnas Receitas Comerciais (a evolu<;ao da
economia nacional justifica esta altera<;ao ou e perda de competitividade? Os eventas
desportivos adquiridos em 2016 tem inf!uencia?).

3) Plano de Investimentos Plurianual - previsto para 2017, neste caso temos um
investimenta de 4,1 Milhoes €, au seja, entre 3,4 a 3,9 Milh6es de € abaixo dos anos
comparaveis de 2016 e 2018/19. Considerando 0 ambicioso plano de atividades ao nivel
do investimento tecnol6gico e de sistemas, a valor apresentado e compativel? Nao seria
passive I ter mem6rias descritivas completas para todos os investimentos, objetivos a
atingir com os mesmos e pelo menos alguns indicadores econ6micos e financeiros?



4) Continua a manter-se no Passivo 0 valor de 150 Milh6es de € referentes a
adiantamento de clientes. Para quando a finaiiza~ao da Opera~ao de Venda dos
Arquivos e 0 aumento do Capital Social? Qual a razao para apenas Seencontrar previsto
um aumento do Capital Social de 3,7 M€ eo Estado ainda nao ter realizado 0 aumento
de capital previsto para 2016?

5) Contrariamente a expectativa do PAlO de 2016, 0 valor do Endividamento sofl-eu
uma diminui~ao assinalavel (84 Milh6es de € previstos para uma estimativa de fecho de
2016 de 112,4 Milh6es f).
Para 2017, apesar do volume de investimento ser muito inferior ao de 2016 e 0 volume
de resultados ser maior que em 2016, apenas se preve uma reduc;:ao de 1,8 Milh6es de
f (para 110,7 Milh6es f). 0 que motivou em 2016essa situac;:ao e porque apenas se
espera uma redw;:ao de 1,8 Milh6es de € para 20177

6) Qual a estrategia prevista para atingir Capitais Pr6prios positivos versus Problema
da Recapitalizac;:ao por resolver. As proje~6es apresentadas no PAlO nao consideram a
implementac;:ao de uma soluc;:aoclara para resolver este problema.

o Conselho de Opiniao tendo presente a atual Plano de Atividades, Investimentos e 0

Orc;:amento submetido para apreciac;:aorecomenda que:

b) Em futuros Pianos de Atividades apare~a de forma mais visivel a sua inter-relac;:ao
com 0 Contrato de Concessao de Servic;:oPublico de Radio e Televisao eo Projeto
Estrategico, definindo as linhas de orientac;:ao aplicaveis no tempo e clarificando os
principais objetivos assim como as estrategias para 0 conseguir;

c) No referente ao acompanhamento das emiss6es pOI- pessoas com necessidades
especiais (Iegendagem em portugues, lingua gestual, audiodescric;:ao), dadas as
atuais dificuldades em cumprir 0 previsto nos Pianos Piurianuais da ERe, sejam
explicitadas e planeadas as horas de emissao, tipos de conteudos e metas a atingir;

d) Se procurem formas de reduc;:ao DOS gastos operacionais sem que sejam
sacrificados de forma tao significativa os gastos com a greiha de programac;:ao (7
milh6es de f), para melhoria DOS Resultados Operacionais;



e) Se desenvolva a articulac;:ao desejavel e necessat-ia entre 0 Pianos de Atividades. os
Investimentos e 0 Orc;:amento, 0 que em geral nao acontece neste PAlO,
clarificando, entre outros aspetos, as gastos previstos com 0 alargamento da oferta
de servic;:osde programas na Televisao Digital Terrestre (TOT), que se verificou a
partir de 1 de dezembro de 2016 e que se sauda pela positiva.

, I
V
\f'\" c~ A
Manuel Coelho da Silva


