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Requerimento: Realização de uma Audição Pública sobre a viabilidade, planeamento e 

implementação dos vários canais da RTP 

 

O serviço público de rádio e de televisão é um dos pilares da democracia portuguesa, 

desempenhando um importantíssimo papel na garantia da pluralidade e diversidade, na defesa 

e divulgação da língua e da cultura portuguesas, na valorização da educação, da ciência, da 

investigação, das artes, da inovação, do desporto, bem como enquanto garante de coesão social 

e territorial do nosso país, além do relevante papel que desempenha junto das comunidades 

emigrantes e imigrantes. 

 

Ao longo de largos anos a RTP tem sido alvo de ataques de diferentes governos que se 

traduziram na degradação de condições da RTP para a prestação de um serviço público de rádio 

e de televisão de qualidade - escassez de meios humanos, a precariedade, os baixos salários, 

estagnação nas carreiras, discrepâncias salariais, a obsolescência de muitos equipamentos 

técnicos, a produção própria (quase) restrita à informação são realidades que resultam de 

opções políticas que “emagrecendo” a RTP foram depauperando o serviço público. O PCP 

defende a valorização dos trabalhadores da RTP, bem como que à RTP devem ser garantidas 

todas as condições para o cumprimento das suas funções de serviço público de rádio e televisão 

de cobertura nacional e acessibilidade universal, em conformidade com a Constituição da 

República. 

 

Esteve em consulta pública, até 31 de Maio, o contrato de concessão da RTP que, além de não 

contribuir para a resolução de um conjunto de problemas com os quais a RTP continua 

confrontada, pode mesmo significar o agravamento de muitos, desde logo com a liquidação da 

publicidade em vários canais, que se traduzirá não só no subfinanciamento crónico, como 

inviabilizará a sustentabilidade dos novos projetos anunciados e do próprio futuro da RTP. 
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Acresce a liquidação definitiva do “canal memória” (que empobrecerá a RTP, já que cumpre um 

papel significativo na acessibilidade ao mais importante arquivo audiovisual do País), registando-

se a intenção de criação de um “canal do conhecimento” e de um “canal infanto-juvenil” e, 

depois de 2024, de um “canal de música portuguesa e dos PALOP” e um outro do “desporto sub-

representado”, o que sem o financiamento correspondente poderá não ser mais do que 

propaganda enganosa. 

 

Assim, considerando estas preocupações e entendendo que este deve ser um tema de debate e 

reflexão alargada, o PCP propõe a realização de uma Audição Pública sobre a viabilidade, 

planeamento e implementação dos vários canais da RTP, com a participação de entidades e 

especialistas. 

 

Assembleia da República, 1 de junho de 2021 

 

As Deputadas, 
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