
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 

Na audição do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media realizada no dia 19 de

Janeiro na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sobre a

revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, o Senhor

Secretário de Estado, por várias vezes, fez referência à existência de Estudos sobre novas

formas de financiamento da empresa pública Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do PSD vem por este meio requerer à Ministra da Culturaque nos sejam

facultados os Estudos a que o Senhor Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media fez

referência, tendo em vista o reforço do financiamento da RTP.

Palácio de São Bento, 19 de janeiro de 2021

Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

FILIPA ROSETA(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

CARLOS SILVA(PSD)

CLÁUDIA BENTO(PSD)

CARLA BORGES(PSD)



Deputado(a)s

ISABEL LOPES(PSD)

JOÃO MOURA(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

ILÍDIA QUADRADO(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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