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ATA NÚMERO 9/XIII/1.ª SL 
 

 

Aos 12 dias do mês de janeiro de 2016, pelas 16:30 horas, reuniu a Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, na sala 1 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 Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, nomeadamente 

sobre o Plano de Atividades e os Investimentos e o Orçamento da RTP para o ano 

2016; 

 

2. Informações; 

 

3. Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores; 

 

4. Outros assuntos. 

 

________________________________________________________________________ 

     

 

1. Audição do Conselho de Opinião da RTP, nomeadamente sobre o Plano de 

Atividades e os Investimentos e o Orçamento da RTP para o ano 2016; 

O Senhor Presidente do Conselho de Opinião da RTP começou por agradecer o convite para a 

audição e, após referência às recentes alterações levadas a cabo na RTP, procedeu a uma 

breve apresentação do parecer emitido pelo Conselho de Opinião relativamente ao Plano de 

Atividades e aos Investimentos e Orçamento da RTP para o ano 2016, tendo, em síntese, 

destacado o seguinte: 

 

 O Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento deveria refletir, de uma forma 

mais clara, a sua interligação com as obrigações previstas no Contrato de 

Concessão do Serviço Público de Rádio e de Televisão, as linhas de orientação 

estratégica definida pelo Conselho Geral Independente, assim como o projeto 

estratégico do Conselho de Administração; 

 O documento é omisso no que concerne à concretização do elenco das intenções 

e ficou aquém das expetativas no que se refere à aposta em novas plataformas 

digitais, nos recursos possibilitados pela Internet e pelo estreitar de relações de 

interação com os utilizadores; 

 Esperava-se uma maior ênfase na defesa da língua portuguesa, escrita e falada, 

em todos os programas de rádio e de televisão; 

 No que se refere especificamente à televisão, verifica-se uma opção evidente pelos 

colaboradores externos, em detrimento das novas gerações e uma ausência de 

projeto nos Centros Regionais dos Açores e da Madeira. No que concerne à RTP 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101128
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África, não existe uma "cultura lusófona", mas sim uma incoerência no que se 

propõe. 

 Quanto à rádio, onde o nível de audiências é extremamente baixo, deveria apostar-

se na inovação e na criatividade, fixar metas concretas e pugnar pelo 

aparecimento de novos formatos, com o apoio de novas tecnologias e recorrendo a 

novas formas de comunicação com os públicos. Verifica-se ainda uma ausência no 

que se refere ao papel da rádio pública em situações de catástrofes naturais. 

 Os princípios de transparência, boa governança e eficiência devem presidir a 

qualquer serviço público de media. No entanto, destaca-se a ausência de metas de 

implementação de processos de controlo de qualidade e transparência e de 

indicadores de desempenho e ainda de informação sobre a revisão do Código de 

Ética e Conduta. 

 É fundamental que se criem planos de formação, com objetivos e cronogramas 

rigorosamente determinados, com particular incidência na rádio, e que se aposte 

nos interesses estratégicos da língua portuguesa e da sua articulação com serviço 

público de media. 

 

De seguida, tomaram a palavra os Senhores Deputados, Sara Madruga da Costa (PSD), Pedro 

Pimpão (PSD), Inês de Medeiros (PS), Jorge Campos (BE), Vânia Dias da Silva (CDS-PP), 

Diana Ferreira (PCP) e Edite Estrela (Presidente da Comissão), que teceram comentários e 

formularam algumas questões. 

 

Respondendo às perguntas dos Senhores Deputados, o Senhor Presidente do Conselho de 

Opinião da RTP disse partilhar de algumas das preocupações apresentadas, nomeadamente no 

que se refere à necessidade de reformulação da RTP internacional, à importância de 

salvaguarda da língua portuguesa, à necessidade de uma reflexão profunda sobre o tipo de 

conteúdos e não apenas sobre as questões tecnológicas nas Regiões Autónomas e ainda sobre 

a ausência de plataformas comuns nos Arquipélagos. 

 

Referiu-se ainda à possibilidade de melhoria das competências do Conselho de Opinião, de 

forma a permitir um envolvimento mais ativo da sociedade civil, à forma de escolha dos diretores, 

e ainda à importância de dar novas oportunidades às novas gerações. Relativamente ao 

orçamento, considerou que podem ainda ser otimizadas despesas e terminou defendendo a 

existência de mais canais de sinal aberto em TDT.  

 

Na segunda ronda, usaram da palavra os Senhores Deputados Edite Estrela (Presidente da 

Comissão), Pedro Pimpão (PSD), João Azevedo Castro (PS), Jorge Campos (BE), João Pinho 

de Almeida (CDS-PP) e Diana Ferreira (PCP). 

 

O Senhor Presidente do Conselho de Opinião referiu-se à composição e organização do 

Conselho de Opinião e fez alusão à importância das parcerias, acreditando que vão melhorar. 

Reafirmou que o Plano de Atividades deve ser mais objetivo e permitir a aferição da 

concretização dos projetos e sua avaliação.  
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Defendeu que o arquivo deverá continuar na empresa e ser modernizado e, relativamente ao 

Centro Regional dos Açores, afirmou que estão muito conscientes dos problemas e que alguns 

deles estão a ser resolvidos.  

 

A documentação da audição, incluindo as gravações audição e vídeo, encontra-se disponível na 

página internet da Comissão. 

 

 

2. Informações; 

 

2.1. A Senhora Presidente comunicou que, de acordo com informação do Grupo 

Parlamentar do PS, a Senhora Deputada Palmira Maciel passará de membro efetivo 

desta Comissão a suplente, sendo substituída pela Senhora Deputada Gabriela 

Canavilhas, que passará a membro efetivo. 

 

2.2. Deu conta do pedido de audiência dirigido à Comissão, pela Associação Portuguesa 

de Museologia, para apresentação dos problemas sentidos pelos museus portugueses 

e dos paradigmas a ele associados. Foi deliberado agendar esta audiência, se 

possível, em plenário de Comissão, assim que possível. 

 

2.3.  A Senhora Presidente transmitiu ainda que o Senhor Presidente do Conselho de 

Administração da RTP, Dr. Gonçalo Reis, manifestou disponibilidade para ser ouvido 

na Comissão, para apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 e 

para dar a conhecer a realidade e os projetos em curso, tendo sido deliberado 

proceder ao agendamento da audição logo que possível. 

 

2.4. Por último, a Senhora Presidente referiu-se à proposta de calendário das audições 

regimentais dos membros do Governo, remetida pelo gabinete do Senhor Secretário 

de Estado dos Assuntos Parlamentares (abaixo), não se tendo antevisto, por ora, 

qualquer impedimento em relação às datas apresentadas. 

 

 1.ª Audição 2.ª Audição 3.ª Audição 4.ª Audição 

Ministro da 

Cultura OE 3.ª semana abril 3.ª semana maio 4.ª semana junho 

Ministro da 

Educação OE 1.ª semana fevereiro 4.ª semana abril 2.ª semana julho 

 

 

3. Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores; 

As atas n.ºs 7 e 8, relativas às reuniões de 22 de dezembro de 2015 e de 5 de janeiro de 

2016, foram aprovadas por unanimidade. 

 

 

4. Outros assuntos. 

4.1. A Senhora Deputada Inês de Medeiros (PS) informou que será relatora da 

iniciativa europeia COM 627 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101128
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Conselho que visa assegurar a portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos 

em linha no mercado interno. 

 

4.2. O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) comunicou que o Grupo de Trabalho do 

Desporto se encontra em condições de apresentar, na próxima semana, o seu Plano 

de Atividades, para apreciação e votação na Comissão. Propôs ainda que o Comité 

Olímpico de Portugal e o Comité Paralímpico de Portugal fossem ouvidos na 

Comissão, o que mereceu a concordância de todos os presentes. 

 

 

A reunião foi encerrada às 18:15 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

Palácio de São Bento, 12 janeiro 2016 

 

 

A PRESIDENTE  

 

 

(EDITE ESTRELA) 
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

  

Andreia Neto 

 António Cardoso 

 Carla Sousa 

 Cristóvão Simão Ribeiro 

 Diana Ferreira 

 Diogo Leão 

 Edite Estrela 

 Firmino Pereira 

 Gabriela Canavilhas 

 Helga Correia 

 Inês de Medeiros 

 João Azevedo Castro 

 João Pinho de Almeida 

 João Torres 

 Jorge Campos 

 Luís Monteiro 

 Norberto Patinho 

 Pedro Pimpão 

 Sara Madruga da Costa 

 Susana Lamas 

 Ivan Gonçalves 

 Joel Sá 

 Margarida Mano 

 Maria Augusta Santos 

 Palmira Maciel 

 Ricardo Leão 

 Vânia Dias da Silva 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Joana Barata Lopes 

 Teresa Caeiro 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Pedro do Ó Ramos 


