
INFORMAÇÃO 

REUNIÃO SINDICATOS RTP COM MINISTRO DA TUTELA  

 

Os sindicatos signatários reuniram-se, no passado dia 13 de Novembro, com o 

Ministro da tutela Dr. Poiares Maduro, tendo por objecto de discussão as propostas de 

alteração ao Contrato de Concessão que enviaram à tutela. 

O documento, já analisado pelo ministro, mereceu o acolhimento, pelo menos parcial, 

de algumas propostas, o que revelou alguma abertura ao diálogo. 

Na reunião foi discutida a questão da produção interna, aspecto nuclear para o futuro 

da RTP, constante da cláusula 19ª, tendo o ministro reiterado, que não estaria em 

causa retirar por completo a produção interna, quer à informação, quer à programação 

da RTP.  

O que se pretende, referiu, é dinamizar o mercado independente do audiovisual, para 

o qual a RTP deve servir de regulador e ao qual deve contratar livremente os 

conteúdos necessários à sua missão de serviço público, não privilegiando nenhuma 

empresa.  

Os sindicatos comunicaram ao Sr. Ministro, que tinham sido informados pelo C.A. da 

RTP, que a referida cláusula, obrigava à externalização dos meios de Produção. 

O Ministro acrescentou, que a tutela rejeita que uma empresa constituída com os 

trabalhadores e meios de produção da RTP garanta a actual produção interna da RTP, 

porque não se alcançaria o objectivo de dinamizar toda a produção privada. Além 

disso, poderia levar a uma situação de dependência financeira direta da RTP e do 

Estado, o que é inaceitável. 

Os sindicatos propuseram-se apresentar um novo texto concreto para esta cláusula 

tendo em conta algumas questões postas pelo ministro, o que este não recusou. 

O Ministro, no final, aceitou agendar com brevidade uma nova reunião, onde, entre 

outros assuntos, estará de novo em discussão a questão da cláusula 19º e o modelo 

de financiamento da RTP. 

 

Os Sindicatos 

SMAV, STT, SEP, SITIC, SJ, FE, SICOMP, FETESE/SITESE, SINDETELCO, SINTTAV 
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