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Assunto: Requerimento n.º 156/XIV/2.ª de 19 de janeiro de 2021 

 

Em resposta ao Requerimento supra identificado, apresentado pelos Senhores Deputados do 

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (GPPSD), pelo qual é requerido à Ministra da 

Cultura, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, que sejam facultados 

àquele Grupo Parlamentar os “Estudos” a que o Senhor Secretário de Estado do Cinema, 

Audiovisual e Media fez referência na audição na 12.ª CCC no passado dia 19 de janeiro, cumpre 

informar o seguinte: 

 

A área governativa da Cultura, através do Gabinete do Secretário de Estado do Cinema, 

Audiovisual e Media, tem vindo a reunir informação e a elaborar pareceres internos do Gabinete 

(“estudos da assessoria do Gabinete”), que servem de apoio à análise e reflexão sobre a situação 

existente e sobre as possíveis e diferentes modalidades de financiamento da empresa pública 

Rádio e Televisão de Portugal (RTP). 

 

Tais pareceres internos, produzidos pela assessoria do Gabinete, apresentados ao Senhor 

Secretário de Estado, visam suportar uma eventual decisão política sustentada e sustentável 

sobre esta tema em questão. 

 

A existência de tais pareceres/estudos não consubstancia, nesta fase, documento oficial público 

que possa ser partilhado, porque são documentos internos da assessoria do Gabinete, matérias 

em fase preparatória/exploratória e não organizadas, matérias políticas de consulta restrita ao 

Gabinete, porque ainda não foram submetidas à apreciação superior da tutela e/ou de outros 

gabinetes governamentais. 
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Assim, não tem sentido, nesta fase, e face ao exposto, partilhar essa informação reservada com 

nenhuma outra entidade e/ou com o GPPSD. 

 

Em todo o caso, atenta ao requerido, a área governativa da Cultura desde já se compromete a 

partilhar com o GPPSD e demais Grupos Parlamentares toda a informação que vier a constituir 

matéria pública de suporte a qualquer eventual decisão política futura sobre o financiamento da 

Rádio e Televisão de Portugal, que sempre objetivará a melhoria e a valorização do serviço 

público radiofónico e de televisão. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Chefe do Gabinete, 

 

 

 

Sara Gil 
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