
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 

Têm surgido informações várias sobre a alegada vontade da administração da RTP alienar as

instalações onde atualmente funciona o Centro de Produção do Algarve da Rádio Televisão

Portuguesa e da Antena 1.

Este assunto foi mesmo um dos temas abordados em recente reunião que tivemos oportunidade

de manter com a Comissão de Trabalhadores da RTP.

Desde há muito que assistimos a um decréscimo da presença da capacidade informativa dos

principais órgãos de informação nacionais na região. Da agência Lusa, à TSF ou ao Diário de

Notícias vários foram as empresas que encerraram as suas representações no Algarve. A RTP

e a Antena 1, apesar da diminuição do papel do Algarve nas suas programações, mantêm até

hoje a funcionar em Faro, um Centro de Produção.

As notícias da venda das atuais instalações do Centro de Produção podem significar o acentuar

desta tendência de empobrecimento informativo do e sobre o Algarve, que nos preocupa e com

o qual não podemos concordar, mas também pode significar, assim o esperamos, o assumir de

um renovado compromisso da RTP e Antena 1 com o Algarve, aproveitando as receitas deste

negocio imobiliário, para melhorar o serviço público de televisão e radio na região.

Pelo exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem

o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

solicitar as seguintes informações ao Ministério da Cultura:

Confirma-se a vontade e interesse da administração da RTP em alienar as instalações do

Centro de Produção do Algarve?

1.

Em caso afirmativo, qual o procedimento adotado para concretizar essa venda e de que

forma se enquadra a mesma na estratégia de serviço público da RTP para a região do

Algarve?

2.



Visa, esta alienação, a melhoria das condições do Centro de Produção da RTP no Algarve?

Isto é, o valor da eventual venda será reinvestido na melhoria das condições de trabalho dos

profissionais da RTP e Antena 1 no Algarve e no reforço do papel destas na região e na

programação da RTP e Antena 1, invertendo o caminho de desinvestimento e de rarefação

do Centro de Produção de Faro na produção de conteúdos tanto ao nível da informação

como da programação?

3.

Qual a razão, sabendo-se do papel da onda média em situações de emergência, como são

os incêndios e o Algarve é uma região de alto risco, que levou à desactivação do centro

emissor de onda média da RTP, situado no sítio da Meia-légua?

4.

Palácio de São Bento, 18 de junho de 2019

Deputado(a)s

LUÍS GRAÇA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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