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Entidade: Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

(CCISP) 

Prof. Dr. João Alberto Sobrinho Teixeira, Prof. Dr. Rui Teixeira, Prof. Dr. 

Mourato, Prof. Vicente Ferreira, Profª Drª Conceição Bento, Prof. Coelho 

da Silva 

 

Recebidos por: Deputados Acácio Pinto, Amadeu Soares Albergaria, Ana Drago, Ana 
Jorge, Carlos Enes, Duarte Marques, Emídio Guerreiro, Inês de Medeiros, 
Isilda Aguincha, José Ribeiro e Castro, Margarida Almeida, Maria 
Conceição Pereira, Maria José Castelo Branco, Michael Seufert, Miguel 
Tiago, Odete João, Paulo Cavaleiro, Pedro Delgado Alves, Pedro Pimpão, 
Rui Jorge Santos, Emília Santos, Inês Teotónio Pereira, Manuel Meirinho 
Martins, Maria Ester Vargas, Maria Manuela Tender e Rosa Arezes 

 
 

Assunto: Orçamento do Estado para 2012 entre outras questões relativas aos 

Politécnicos 

 

Exposição: Estiveram presentes, em representação da Comissão de Trabalhadores, os Srs. 
António Luís Faria, Ângela Castelo Branco e Cristina Fidalgo, que apresentaram as suas 
preocupações, designadamente, em relação à situação dos arquivos da rádio e da televisão 
pública e sobre o futuro do Museu da Rádio e da Televisão. 
 
Intervieram, na audiência, os Srs. Deputados Nilza de Sena (PSD), Inês de Medeiros (PS), Inês 
Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP), Ana Drago (BE) e Carlos Enes (PS), que 
colocaram algumas questões, nomeadamente sobre a situação dos arquivos e a sua 
importância para a garantia do serviço público, os custos da consulta dos documentos para 
estudantes e a possibilidade da sua rentabilização junto de outras entidades, a cedência 
gratuita de documentos ao Sport Lisboa e Benfica, a possibilidade de o arquivo ser adstrito a 
outra entidade pública, a viabilidade de o Museu da RTP ser integrado no Museu das 
Comunicações, as consequências da privatização da RTP para o arquivo, a extensão do espólio 
e perigos do seu espartilhamento, as perspectivas para os funcionários, a integração dos 
arquivos das Regiões Autónomas na RTP nacional, em caso de privatização, e ainda se se 
confirma a informação de que o MPLA terá manifestado interesse na compra da Tobis.  
 
Respondendo às questões colocadas, os representantes da Comissão de Trabalhadores 
reconheceram que o preço da consulta dos documentos para os cidadãos é elevado, ainda que 
tenha sido fixado numa Portaria de 1991, que não sofreu, entretanto, quaisquer actualizações. 
Informaram ainda que o arquivo não dispõe de capacidade para receber várias pessoas em 
simultâneo. 
 
No que diz respeito às valências do arquivo, referiram-se à extinção da produção de conteúdos 
para escolas, cabendo agora ao arquivo apenas as funções de restauro, arquivo e conservação. 
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Referiram-se ainda ao facto de a direcção do arquivo não dispor de condições ou meios, 
humanos e financeiros, que garantam a salvaguarda dos documentos nas devidas condições, 
alertando para o estado de degradação em que se encontram alguns documentos, 
designadamente nas instalações do Prior Velho. 
 
Em relação à cedência de documentos, a título gratuito, ao Sport Lisboa e Benfica, informaram 
que exigiram explicações à administração da RTP, que garantiu não estar a par de determinada 
situação referida nos jornais. A este respeito, a Comissão manifestou o seu desacordo em 
relação ao tratamento diferenciado de instituições.  
 
Consideraram ainda que seria do maior interesse a existência de um arquivo de âmbito 
nacional, que constituísse um depósito legal da produção das várias estações, pese embora 
reconheçam a dificuldade da sua concretização, no actual contexto.  
 
Relativamente ao Museu da RTP, entendem que o mesmo não deverá ser integrado no Museu 
das Comunicações, o que, a acontecer, desvirtuaria o sentido do mesmo. 
 
Defenderam também o alargamento do arquivo às Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira, lembrando que o arquivo da RTP na Ilha Terceira está a ser gerido por uma empresa 
privada. 
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página da 
Comissão, na Internet. 
A documentação entregue na reunião, bem como a respectiva gravação encontram-se 
disponíveis na página da Comissão, na Internet. 
 
 
 
Palácio de São Bento, 06 de Outubro 2011 
 

  

A Assessora  

 

 

Cristina Tavares 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91319
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91240

