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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O serviço público de rádio e televisão tem um papel fundamental no aumento e diversificação da

informação e garantia de cobertura em todo o território nacional, cabendo ao Estado Português

garantir os meios necessários, suficientes e apropriados para a sua existência e financiamento.

Atualmente existem, no território nacional, dois centros de produção na RTP (Lisboa e Porto),

Centros de Emissão Regional na Madeira e nos Açores e delegações em Braga, Bragança,

Coimbra, Castelo Branco, Évora, Faro, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. As delegações

regionais, nas suas várias vertentes, são um fator determinante de coesão territorial, dando

visibilidade às regiões e garantindo princípios de serviço público indispensáveis à missão da

RTP.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento, através da comunicação

social, da intenção de a RTP encerrar algumas destas delegações, designadamente em Braga e

Viana do Castelo, deixando de ter correspondentes naqueles distritos. A região do Minho, que

integra o Eixo Atlântico e onde se inserem estes distritos, tem mais de um milhão de habitantes,

a terceira maior densidade populacional do continente, importantes eixos urbanos, uma

atividade económica relevante no contexto nacional. No caso de Braga, tem a funcionar um

curso Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, indo ao encontro da anunciada

intenção de desenvolver acordos de parceria com instituições de ensino superior para uma

melhor integração das delegações no contexto regional.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda manifesta a sua preocupação com a possibilidade

de encerramento destas delegações, o que constituiria uma evidente e incompreensível

diminuição do serviço público, pelo que solicita informação sobre os critérios para manter,

encerrar ou reabrir delegações em território nacional.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Ministério da Cultura,

as seguintes informações relativas à RTP:



1. A lista de todas as delegações, centros de produção ou centros de emissão regional

existentes em território nacional (Portugal continental e ilhas);

2. A lista de todas as delegações, centros de produção ou centros de emissão regional que a

RTP prevê extinguir (Portugal continental e ilhas);

3. A lista de todas as delegações, centros de produção ou centros de emissão regional que a

RTP prevê abrir ou reabrir (Portugal continental e ilhas);

4. Os critérios que sustentam a existência ou não existência de delegações ou qualquer outra

forma de representação social nas várias regiões do território nacional.

Palácio de São Bento, segunda-feira, 20 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

JORGE CAMPOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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