
A RTP AUTO FINANCIA-SE A PARTIR DE 2013 

Durante o mês de abril os sindicatos representantes dos trabalhadores da RTP foram ouvidos por vários 

partidos políticos, com assento parlamentar, dando conta do que consideram ser essencial para a clarificação 

da situação da Empresa. 

Posteriormente, conforme foi noticiado através da Imprensa, o deputado Fernando Negrão sugeriu uma reunião 

com a Vice Presidente da Comissão Política Nacional do PSD. Nessa reunião os representantes dos sindicatos 

surpreenderam-se com os dados que o partido apresentou nomeadamente, o fato da RTP custar acima de 1 

milhão de Euros por dia. Constatámos que estes valores eram relativos a 1995 portanto, anteriores ao acordo 

de reestruturação financeira que foi aprovado para a RTP pela tutela do ministro Dr.Morais Sarmento e 

executado pela equipa que constituiu a Administração do Dr. Almerindo Marques. 

Nessa mesma reunião foi sugerido pelos sindicatos que o PSD se reunisse com o Dr. Ponce Leão, ex vice 

presidente da RTP, para que o partido pudesse ter uma ideia clara e uma atitude credível e responsável face 

aos custos da RTP, à missão de serviço público de rádio e televisão que desempenha.e à viabilidade da 

empresa. A reunião aconteceu no dia 15 de Abril onde foi apresentado um projeto de reestruturação financeira 

que prevê o fim da atribuição das indemnizações compensatórias até 2013. A partir de 2014, inclusive, a RTP 

poderá auto financiar-se com a Contribuição do Audiovisual e dos Comerciais. 

Relembra-se que o Dr. Ponce Leão foi administrador da RTP, tal como o Dr. Luís Marques, hoje ainda, Diretor 

Geral da SIC. sendo a RTP à altura tutelada pelo Dr. Morais Sarmento. 

O Dr.Passos Coelho na passada terça feira (19 abril) na TSF não defendeu a privatização da RTP mas sim “um 

bom serviço público por menos dinheiro”.  

Morais Sarmento, ex ministro do PSD responsável pela viabilidade da RTP desde 2002 ,na SIC notícias, no 

passado dia 5 de abril, no programa “ Portugal 2011” deu a RTP como exemplo de uma empresa que ao 

contrário do que o seu governo pensava, foi possível reestruturar e viabilizar, sendo hoje a única empresa do 

setor empresarial do Estado a cumprir um acordo de reestruturação financeira. 

O Dr.Miguel Relvas, secretário geral do PSD considerado como um dos conselheiros mais próximos de Pedro 

Passos Coelho, hoje, dia 20 de abril ao noticiário “ Hoje” na RTP2 disse: “A RTP é um bom exemplo de uma 

empresa que tem de ser privatizada” e “ não tem de ser do Estado” ao justificar que o “Estado tem de cortar nas 

suas despesas inúteis”. Referindo-se, ainda, aos canais generalistas Relvas acrescentou : “a SIC Notícias faz 

no mínimo tanto serviço público ou mais que a RTPN”. O PSD, na pessoa do seu SG, ao defender que “ terá de 

haver um serviço público de afirmação nacional no mundo” confunde canais generalistas com canais do cabo. 

O PSD diz que é preciso “ enxugar e fazer diagnóstico das reformas que têm de ser feitas” Assim seja, mas 

para isso é preciso que estudem, que se documentem para depois decidirem em consciência, com 

responsabilidade política e de gestão e com respeito pelos trabalhadores da RTP. 
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