
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:

O Grupo Parlamentar do CDS-PP teve conhecimento de que a assembleia-geral da Agência

Lusa prevista pra 29 de maio, para votação do plano de atividades e orçamento para este ano –

apesar de estarmos já em julho –, foi adiada pela terceira vez.

De acordo com informações que nos chegaram, o Ministério das Finanças quis aprovar os

documentos impondo fortes cortes, sendo o mais significativo de 600 mil euros em

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE).

O anúncio deste corte em FSE está a provocar grande preocupação entre os trabalhadores da

Lusa, já que, concretizando-se, irá agravar a situação já frágil da agência, podendo mesmo vir a

levar ao incumprimento do contrato de serviço público, devido à falta de recursos para o cumprir.

A rubrica de FSE inclui reportagens e outros trabalhos jornalísticos, bem como a remuneração

de correspondentes e jornalistas das redes nacional e internacional da Lusa que não fazem

parte do quadro da empresa, mas que são avençados e pagos ‘à peça’.

Sendo que despesas como luz, limpeza ou papel, entre outras, dificilmente podem ser

reduzidas, os recursos a cortar estarão precisamente na rubrica FSE, o que colocaria em causa

todo o trabalho da Lusa.

As redes nacional e internacional são fundamentais na execução da missão da Agência, e

mesmo trabalhos como a cobertura de eleições dependem de jornalistas avençados e ‘à peça’.

Por fim, estes cortes significariam a colocação em causa de postos de trabalho de jornalistas

que trabalham com a agência há anos, ainda que com vínculo precário.

À data, o Estado deve à Agência Lusa cerca de 300 mil euros, relativo ao valor da inflação de

2018, e apesar de o contrato-programa entre o Estado e a Agência prever que a indeminização

compensatória tem de ser transferida a cada ano, acrescida do valor da inflação do ano anterior,

o Governo não tem feito essas transferências, apesar de estar obrigado a tal.



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 à Senhora Ministra

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

respostas às seguintes perguntas:

1.V. Exa. confirma a intenção do Ministério das Finanças de impor à Agência Lusa cortes

orçamentais, sendo o mais significativo de 600 mil euros em Fornecimentos e Serviços

Externos?

2.Concorda V. Exa. com esta intenção?

3.Está V. Exa. em condições de assegurar que, a concretizarem-se, esses cortes não

colocarão em risco postos de trabalho?

4.Está V. Exa. em condições de assegurar que, concretizados os cortes, é possível à

Agência Lusa manter a qualidade de serviço por que sempre se pautou?

Palácio de São Bento, 18 de julho de 2019

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(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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