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Grupo Parlamentar

Exma. Senhora, 

Presidente da Comissão de Cultura e

Comunicação

Deputada Ana Paula Vitorino

S. Bento, 31 de março de 2021

Assunto: Plano Estratégico da RTP para 2021-2023

No passado dia 26 de março, o Conselho Geral Independente da Rádio e

Televisão  de  Portugal  anunciou  a  escolha  de  Nicolau  Santos  e  Hugo

Figueiredo para o novo Conselho de Administração da empresa pública. 

Segundo o comunicado público,  “o CGI entendeu, por decisão unânime,

dirigir à equipa constituída por Nicolau Fernando Ramos dos Santos e

Hugo  Graça  Figueiredo  um  convite  para,  juntamente  com  um  vogal

responsável pela área financeira, a designar pelo CGI após parecer prévio

e vinculativo do membro do Governo responsável pela área das finanças,

apresentarem um Projeto Estratégico da empresa para os próximos três

anos,  com  vista  a  futura  indigitação  como  membros  do  Conselho  de

Administração da RTP". 

O  Projeto  Estratégico  da  equipa  escolhida  pelo  CGI  foi,  entretanto,

amplamente noticiado por vários órgãos de comunicação social, mas não

foi ainda enviado para a Assembleia da República. 

Segundo  a  informação  veiculada  pela  comunicação  social,  o  referido

Projeto  incluirá  alterações  estruturais  não  só  à  estrutura  da  empresa

como ao serviço público internacional da RTP mas também da Agência

Lusa, recuperando um projeto de fusão de meios e delegações das duas

empresas  públicas,  um projeto  apresentado  e  abandonado por  Miguel
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Relvas  em  2013  depois  de  dura  oposição  também  na  Assembleia  da

República. Seria profundamente negativo que tal projeto avançasse sem o

devido escrutínio público com a proteção do CGI. 

Estando legalmente previstas audições parlamentares aos nomeados pelo

CGI  e  sendo  expectável  que  o  citado  Projeto  Estratégico  seja

eventualmente enviado para conhecimento e avaliação da Comissão de

Cultura  e  Comunicação  Social,  o  grupo  parlamentar  do  Bloco  de

Esquerda entende que, dadas as circunstâncias, não há razão para que o

documento não tenha já sido enviado. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência,  o

projeto de Plano Estratégico da RTP para o triénio 2021-2023. 

 .

O Deputado do Bloco de Esquerda,

Jorge Costa
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