
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A decisão do Governo da Guiné-Bissau de suspender as emissões da RTP (Rádio e Televisão,

RTP África), por causa de circunstâncias relacionadas com o Protocolo Adicional (relativo à

instalação de uma delegação da RTP África) ao Acordo de Assistência Técnica e de

Cooperação no Domínio da Comunicação Social entre Portugal e a Guiné-Bissau, alegando a

caducidade do protocolo assinado a 31 de outubro de 1997;

A informação dada pelo mesmo Governo, sobre o facto de a Guiné-Bissau ter enviado várias

cartas, em setembro e outubro de 2016 e em março e junho de 2017, nas quais era referida a

necessidade de ultrapassar as lacunas existentes no referido acordo de cooperação;

O Governo guineense alega não ter recebido resposta do Ministério da Cultura português a

estas missivas;

As declarações do Governo da Guiné-Bissau, em que afirma que "não estamos sujeitos a faltas

de respeito e de consideração. Nós quase que imploramos à parte portuguesa para que nos

sentemos e conversemos como pessoas de bem, como amigos e países irmãos, dentro da

excelente cooperação que existe entre nós".

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

da Cultura, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:



1) Confirma V. Exa. o envio, pelo Governo da Guiné-Bissau, de cartas datadas de

setembro e outubro de 2016 e de março e junho de 2017?

2) É verdade que o Governo português não deu resposta às mesmas, colocando assim

em risco as boas relações institucionais entre os dois países lusófonos, além de pôr em

perigo a emissão e o trabalho da RTP África e da Agência Lusa naquele país? Se

respondeu, em que datas o fez?

3) Confirma V. Exa. que só a 7 de junho de 2017, 10 meses depois da primeira carta do

Governo da Guiné-Bissau, enviou à RTP uma proposta referente ao protocolo?

4) Que medidas tomou já o Ministério da Cultura para restabelecer o normal

funcionamento das emissões e assegurar o bom relacionamento com as instituições da

Guiné-Bissau?

Palácio de São Bento, terça-feira, 4 de Julho de 2017

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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