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ATA NÚMERO 11/XIII/1.ª SL 
 

 
 
Aos 26 dias do mês de janeiro de 2016, pelas 16:30 horas, reuniu a Comissão de Cultura, 
Comunicação, Juventude e Desporto, na sala 4 do Palácio de S. Bento, na presença dos 

Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, 
com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), para 

apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 e ainda dos projetos em 
curso na RTP. 
 

2. Informações; 
 
3. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

 
4. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. 

 

 Autora do parecer: Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD). 
 

5. Admissibilidade e distribuição da Petição n.º 38/XIII/1, de Estêvão Domingos de Sá 
Sequeira – Solicita o desenvolvimento de uma plataforma, congregadora das 
associações promotoras dos direitos dois jovens, para resolução dos problemas dos 
jovens em situação social aguda. 
 

 Relator(a): a indicar pelo PS 
 

6. Outros assuntos. 
 
________________________________________________________________________ 
     
 
1. Audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), 
para apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 e ainda dos 
projetos em curso na RTP. 
Os membros do Conselho de Administração da RTP começaram por agradecer a 
oportunidade de poderem apresentar, na Comissão, as atividades previstas no seu plano 

para 2016 e manifestaram a sua satisfação com o facto de a valorização do papel da RTP 
ter constituído um tema que reuniu consenso, entre todos os partidos, durante a campanha 
eleitoral para as últimas eleições legislativas. 
 
Apresentaram, de seguida, os princípios que orientaram o Plano de Atividades da RTP e 
que, em síntese, se expõem: 
 

 Aposta nos conteúdos de produção nacional e independente; 

 Internalização da produção; 

 Renovação da imagem geral da RTP e da comunicação, com uma forte aposta nas 
promoções cruzadas dos vários canais e antenas; 

 Internacionalização, através da promoção da oferta internacional da RTP junto das 

comunidades portuguesas; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=100550&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12717
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 Utilização das plataformas digitais para chegar aos públicos desligados dos media 
tradicionais e também para melhor servir a diáspora portuguesa; 

 Migração dos canais de televisão da RTP para alta definição e renovação dos meios 

da empresa; 

 Aposta na formação, no desenvolvimento de carreiras e na capacitação dos 
trabalhadores para exercerem outras funções; 

 Do ponto de vista financeiro, adoção de mecanismos de controlo eficazes e 
eficientes para monotorização do cumprimento dos objetivos estabelecidos, regidos 
por princípios de elevado rigor e transparência. 

 
Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Pedro Pimpão e Sara Madruga da Costa 
(PSD), Gabriela Canavilhas e João de Castro (PS), Jorge Campos (BE), Vânia Dias da 
Silva (CDS-PP), e Diana Ferreira (PCP), que apresentaram as posições dos seus Grupos 
Parlamentares e formularam algumas questões. 
 

Os membros do Conselho de Administração da RTP usaram da palavra a seguir a cada 
intervenção dos Grupos Parlamentares, para responder às questões colocadas. 
Começaram por afirmar que o modelo de governação vai ao encontro das melhores 
práticas internacionais e fizeram referência ao reconhecido mérito das personalidades que 
integram o Conselho Geral Independente.  
 
Relativamente à Televisão Digital Terrestre (TDT), entendem que a oferta em Portugal é 
das mais pobres da Europa e manifestaram a disponibilidade da RTP para contribuir para 
o seu enriquecimento, salientando a importância de difundir canais de rádio na TDT. A 
este propósito, lembraram a recomendação do Conselho Europeu, no que respeita ao 

dever de os operadores públicos assumirem um papel central na passagem para o digital. 
Relativamente ao Projeto de Lei do BE sobre este assunto, que saudaram, afirmaram que 
estão disponíveis para dialogar com legisladores, reguladores e operadores privados.  
 
No que diz respeito às audiências, afirmaram que a preocupação incide hoje mais na 
qualidade da programação e menos nas audiências, mesmo se estas se encontram 
estabilizadas, e lembraram que existem hoje formas de medição mais sofisticadas e que 
não se circunscrevem à audiência linear.   
 
Referiram-se ainda às mudanças em curso nos Centros Regionais dos Açores e da 

Madeira, onde existe, pela primeira vez, um plano de investimentos, referindo que estão a 
investir primeiro nos Açores e só depois na Madeira.  
 
No que concerne à valorização da língua portuguesa, fizeram alusão à aposta que tem 
sido efetuada e que tencionam continuar, elencando um conjunto de programas neste 
âmbito, sendo que muitos outros cumprem esse mesmo objetivo, embora de forma 
indireta. 
 
Pronunciaram-se em relação aos arquivos, para confirmarem que se trata de uma 
preocupação clássica, apesar dos quadros altamente qualificados que trabalham nesta 

área. Referiram-se ainda à disponibilização progressiva dos arquivos online, que constitui 
uma inovação a nível europeu, e realçaram o facto de 90% dos pedidos obterem uma 
resposta em menos de 24 horas.  
 
No que respeita às indeminizações compensatórias, consideraram tratar -se de um modelo 
de equilíbrio, lembrando que não tem intervenção do Orçamento do Estado. 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39966
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Na segunda ronda usaram da palavra os Senhores Deputados Sara Madruga da Costa e 
Susana Lamas (PSD), Carla Sousa, Paulo Pisco e António Cardoso (PS), Jorge Campos 

(BE) e Diana Ferreira (PCP).  
 
Os membros do Conselho de Administração responderam, em bloco, às questões 
colocadas, fazendo alusão ao melhor aproveitamento que é hoje efetuado do centro de 
produção do norte e concordaram com o facto de se registar um desfasamento, em termos 
de vencimentos e carreiras, entre a Madeira e os Açores. 
 
Reafirmaram que estão impedidos de contratar pessoal, daí a necessidade de recorrerem 
a contratos de prestação de serviços para fazerem face às necessidades da instituição , e 
afirmaram ainda que a formação será uma das áreas a apostar em 2016.  

 
Quanto à RTP Internacional, esclareceram que a imagem será objeto de transformação e 
que a oferta será alargada, através da introdução de novos conteúdos. Sublinharam 
também a importância da RTP-África e afirmaram que vão associar-se às comemorações 
dos 20 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) .  
 
A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível 
na página internet da Comissão. 

 
 

2. Informações; 
 

2.1.   A Senhora Presidente informou que passaram a integrar a Comissão, como suplentes, 
os Senhores Deputados Hugo Soares e Carlos Santos Silva, do Grupo Parlamentar do 
PSD. 
 

2.2.   Relativamente à visita da Comissão ao Teatro Nacional D. Maria II, e tendo sido 
apresentadas novas propostas de datas - 16 de fevereiro ou 1 de março – foi a mesma 
agendada para o dia 1 de março, às 16h00. 

 
2.3.   Deu ainda conta da comunicação que o Presidente do Conselho Geral Independente 

da RTP dirigiu à Comissão, em que se disponibiliza para todo e qualquer contacto que 
a Comissão entenda necessário e útil tendo, nessa sequência, sido agendada uma 
audição para o dia 23 de fevereiro, às 16h30. 

 
2.4.   A Senhora Presidente comunicou que foi dirigido à Comissão um pedido de audiência 

da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, para apresentação de propostas de 
aperfeiçoamento de diplomas legais vigentes na área do desporto, tendo o mesmo sido 
encaminhado para o Grupo de Trabalho do Desporto, para proceder ao agendamento 
da audiência. 

 

2.5.   Transmitiu também que a Comissão de Assuntos Europeus dirigiu um convite aos 
Deputados desta Comissão, para participarem na audição pública sobre o Programa 
de Trabalho da Comissão Europeia para 2016, que vai ter lugar no dia 16 de fevereiro, 
a partir das 09h30, na Sala do Senado. 

 
2.6.   Por último, a Senhora Presidente referiu-se ao Relatório de Regulamentação das Leis, 

para esclarecer que o documento distribuído, numa versão mais abreviada, resultou de 
discussão ocorrida na Conferência de Presidentes de 22 de dezembro, tendo então o 
Senhor Presidente da Assembleia da República solicitado que fosse elaborado um 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101266
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documento mais sintético, contendo apenas indicação das leis que carecem de 
regulamentação total ou parcial, e organizado por comissão.  

 
Nesta sequência, a Senhora Presidente lembrou que o que se espera da Comissão é 
uma apreciação política, no que diz respeito às suas áreas de competência, no sentido 
de permitir à Conferência de Líderes debater o tema e, em última instância, questionar 
o Governo sobre a falta de regulamentação dessas leis. Não se registaram quaisquer 
intervenções sobre este assunto. 
 

3. Apreciação e votação da ata da reunião anterior ; 
A ata n.º 10, relativa à reunião de 19 de janeiro de 2016, foi aprovada por unanimidade dos 
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.  

 
4. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. 
Por solicitação do Grupo Parlamentar do PCP, a apreciação deste ponto foi adiada para a 
reunião seguinte da Comissão. 
 
5. Admissibilidade e distribuição da Petição n.º 38/XIII/1, de Estêvão Domingos de 
Sá Sequeira – Solicita o desenvolvimento de uma plataforma, congregadora das 
associações promotoras dos direitos dois jovens, para resolução dos problemas 
dos jovens em situação social aguda. 
Apreciada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos 

Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. Cabendo ao PS a indicação do 
relator, foi indicado o Senhor Deputado João Torres.  
 
6. Outros assuntos. 
A Senhora Deputada Gabriela Canavilhas (PS) informou que será relatora do Projeto de 
Lei n.º 98/XIII, do BE 
 

 
A reunião foi encerrada às 19:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 
depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 

 
 
Palácio de São Bento, 26 janeiro 2016 

 
 

A PRESIDENTE  
 
 
 

(EDITE ESTRELA) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=100550&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12717
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Folha de Presenças 
 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 

 António Cardoso 
 Carla Sousa 
 Cristóvão Simão Ribeiro 
 Diana Ferreira 
 Edite Estrela 
 Firmino Pereira 
 Gabriela Canavilhas 
 Helga Correia 
 Joana Barata Lopes 
 João Azevedo Castro 

 João Pinho de Almeida 
 João Torres 
 Jorge Campos 
 Norberto Patinho 
 Pedro do Ó Ramos 
 Pedro Pimpão 
 Sara Madruga da Costa 
 Susana Lamas 
 Carlos Silva 
 Hugo Lopes Soares 

 Ivan Gonçalves 
 Joel Sá 
 José Carlos Barros 
 Margarida Mano 
 Paulo Pisco 
 Ricardo Leão 
 Vânia Dias da Silva 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 
 Andreia Neto 
 Inês de Medeiros 
 Teresa Caeiro 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:  
 
 Diogo Leão 
 Luís Monteiro 

 
 


