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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Relatório de Sustentabilidade 2011, já na sua 2ª edição, pretende mostrar, de uma forma transparente, a estratégia da
RTP em termos de responsabilidade social e o impacto dessa
mesma estratégia nas suas vertentes económica, social e ambiental.
A RTP, que assegura o serviço público de rádio e de televisão
em Portugal, foi líder de mercado em 2011, pelo sexto ano consecutivo, atingindo uma quota de mercado de 27,8% no conjunto dos seus canais de televisão. Também em 2011 a RTP foi
o canal eleito pelos portugueses como marca de confiança.
O Relatório que agora apresentamos foi elaborado de acordo
com as diretrizes do GRI (Global Report Initiative) e cobre todo
o Universo RTP, em todo o território nacional e delegações internacionais. A sua elaboração contou com a participação da
gestão de topo da empresa.
Apesar do atual contexto nacional e internacional, que afetou a
maior parte das empresas do País, a RTP atingiu 18,9 milhões
de euros de resultados líquidos e um resultado operacional
de 13,7 milhões de euros e procurou, para além do cumprimento do serviço público de rádio e de televisão, incrementar
novos projetos (2 novas web rádio Antena 1 Fado e Antena 2
Ópera e um novo canal de televisão, a RTP Informação), apoiar
no âmbito social várias iniciativas internas e externas, desenvolver parcerias em ações de responsabilidade social, manter
a liderança na oferta de serviços na área das acessibilidades,
com vista a promover a integração social das pessoas com
deficiência e continuar a desenvolver e a criar conceitos inovadores com vista à emissão e radiodifusão de conteúdos nas
diversas vertentes da sustentabilidade. A nível ambiental a RTP
tem vindo a desenvolver uma série de medidas internas com
vista à preservação do ambiente, racionalização das emissões
de dióxido de carbono, encaminhamento adequado dos resíduos,
conforme detalhado no último capítulo deste Relatório.
Em 2011 assinalámos os 25 anos do Prémio Jovens Músicos,
este ano em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e
num festival com 7 concertos e 3 debates, todos transmitidos
em direto na Antena 2. Foi também eleito, pela primeira vez, o
“Jovem Músico do ano”. A Candidatura do Fado a Património
Cultural Imaterial da Humanidade mereceu, desde a primeira
hora, o apoio inequívoco da RTP, através dos seus canais de
rádio e de televisão, tendo sido transmitidos filmes, documentários, grandes espetáculos e um Grande Gala final.

Guilherme Costa
Presidente do Conselho de Administração

Mas, 2011 foi também um ano assinalado pelo impulso a projetos inovadores na área da formação com especial destaque
para o Projeto Academia, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), projeto inovador que
abrangeu cerca de 100 alunos, 50 formadores, 15 orientadores/gestores da área - televisão, rádio e internet - com vista à
promoção do talento. Ao longo de 9 meses (de 2 de maio a 29
de janeiro) de formação foram produzidos magazines, documentários, rubricas, sendo um dos projetos nomeado para o
Festival de Cinema de Seul. Em 2012 pretendemos arrancar
com a II Edição da Academia.
Em 2012 o desafio vai continuar, ainda com maior exigência
e disciplina, mas marcando a diferença para continuarmos a
merecer a confiança dos portugueses numa rádio e televisão
para todos.

A marcar a diferença na construção de uma rádio e televisão
para todos!
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DESTAQUES

Lucros: A RTP atingiu 18,9 milhões de euros de resultados
líquidos em 2011 e o resultado operacional foi de 13,7 milhões
de euros.
Liderança: O conjunto de canais RTP somou em 2011 uma
quota de 27,8%, o que lhe garantiu a liderança do mercado
pelo 6º ano consecutivo.
Projeto Academia: Projeto de formação desenvolvido em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) e que tem como objetivo formar profissionais de media,
nas vertentes de produção, informação, conhecimento, ciência
e cultura. Das 1700 candidaturas foram selecionados 100 participantes e apurados 67 projetos. A formação iniciou-se a 2
de maio nas instalações da RTP, no Monte da Virgem, em Vila
Nova de Gaia. Os participantes recebem uma bolsa de estágio.
Em 28 de novembro foi lançada a II Edição e início de candidaturas.
Dê Voz às suas Ideias: Para comemorar o 54º Aniversário da
RTP foi criado o Prémio Iluminados RTP 2011. Com este Prémio
a RTP pretendeu celebrar as ideias que fazem a diferença no
seu dia-a-dia de quem trabalha na empresa. Podiam ser ideias
pequenas ou grandes tinham é que ser luminosas. Este desafio
a todos os trabalhadores decorreu entre 7 e 31 de março. Das
207 ideias apresentadas foi atribuído um 1º Prémio, um Prémio Homenagem e Menções Honrosas a 4 colaboradores.

25 Anos PJM
Prémio Jovens Músicos

Festival Jovens Músicos: Para festejar os 25 anos deste Prémio a rádio pública organizou e apresentou, em parceria com a
Fundação Gulbenkian, o festival deste ano com 7 concertos e 3
debates, todos transmitidos em direto na rádio (Antena 2). Este
ano foi também eleito, pela primeira vez, entre os vencedores
dos diversos instrumentos a concurso, um “jovem músico do
ano”. Outra novidade consistiu na abertura do concurso a jovens músicos de Jazz (pela primeira vez em 25 anos da história
do prémio). A 25ª Edição teve também a estreia em termos de
transmissão online, que decorreu em paralelo com a transmissão da Antena 2.

A RTP atingiu 18,9 milhões de
euros de resultado líquido em
2011.
Candidatura do Fado a Património Cultural Imaterial da Humanidade: A RTP apoiou esta candidatura desde a primeira
hora, através dos seus canais de rádio e de televisão, com
destaque para a criação da Antena 1 Fado e da exibição de algumas linhas documentais nos seus canais de televisão, entre
outros aspetos. A “Gala da SPA de Homenagem ao Fado”, no
dia 24 de novembro e a “Gala do Fado”, no Coliseu dos Recreios complementaram a programação dedicada a esta tão
nobre arte do canto.

Palestra
Academia RTP

RTP Play: Este novo sítio permite visualizar em direto todos
os canais televisivos e estações de rádio da estação pública.
A RTP Play substitui a antiga área de multimédia e permite
aos cibernautas criar a sua própria área de TV on-demand e é
ajustável às várias plataformas digitais (desde os computadores até aos tablets e ao IPad).
Novo Acordo Ortográfico: Desde 1 de janeiro a RTP adotou o
novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa, tornando-se
assim na primeira televisão em Portugal a fazê-lo. Tratou-se
de um passo importante para a familiarização e habituação
dos telespectadores à renovada forma de escrever português.
Fim da Rede DAB: Com efeitos a 1 de junho a RTP, após ter
solicitado autorização à Anacom, a RTP decidiu proceder ao
encerramento da rede de radiodifusão sonora digital terrestre
(T- DAB).
Nova Lei da Rádio e Nova Lei da Televisão: Desde janeiro e
abril de 2011, respetivamente, que entraram em vigor alterações legislativas referentes ao enquadramento da atividade
radiofónica e televisiva.

Candidatura do Fado a Património Cultural
Imaterial de Humanidade

25ª Edição do Festival Jovens
Músicos

Gala Prémio Jovens Músicos
Vídeo
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PRÉMIOS

ITIL (Information Technology Infrastructure Library): No âmbito do MOD, a RTP introduziu, desde março, um novo sistema
para a gestão interna de serviços. O ITIL, termo por que é conhecido este projeto, baseia-se na implementação de um conjunto
de boas práticas, que integram pessoas, projetos e tecnologia
com o objetivo de prestar serviços ao mais alto nível.
2 Novas Web Rádio: Antena 1 Fado, dando expressão universal à canção tradicional de Lisboa, no ano da elevação do Fado
a património imaterial da Humanidade e a Antena 2 Ópera
(exclusivamente dedicada ao Belcanto) que vieram alargar a
oferta estratégica já existente.

Lançamento, em 2011, de duas
novas Web Rádio: Antena 1
Fado e Antena 2 Ópera

Prémio Nacional Multimédia: A RTP Play foi distinguida com o
Prémio 2011 da APMP (Associação Multimédia) - Prémio Nacional Multimédia - na categoria de Plataformas e Suportes
Tecnológicos.
Fátima Campos Ferreira: Recebeu o Prémio “Troféu TV 7 Dias
de Televisão” de melhor Jornalista/Apresentador.
Catarina Furtado: Nomeada para o “Seoul Internacional Drama Awards”, um dos mais importantes festivais internacionais
de ficção na categoria de Melhor Atriz.
Salomé Andrade: Recebeu o Prémio Prestígio, atribuído pela
Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP),
galardão que tem por finalidade distinguir e homenagear todos aqueles que contribuíram com a sua ajuda para com os
bombeiros portugueses.

Fernanda de Freitas: Recebeu uma Menção Honrosa do prémio de jornalismo “Novartis Oncology”. Programa Sociedade
Civil.
Noite Sangrenta: De Tiago Guedes e Frederico Serra, foram
distinguidos com o Prémio Melhor Programa de Ficção,
galardão atribuído no âmbito do Prémios Autores SPA/RTP.
As Horas do Douro: De António Barreto e Joana Pontes, foram
distinguidos com o Prémio Melhor Programa de Entretenimento,
galardão atribuído no âmbito da 2ª Edição do Prémio Autores
2011 SPA/RTP.
Prós e Contras: Recebeu o Troféu TV 7 Dias para o Melhor Programa de Televisão. Foi também nomeado para o Melhor Programa de Informação no âmbito da 2ª Edição do Prémio Autores 2011 SPA/RTP.

Em 2011 foram várias as nomeações e os prémios atribuídos quer a profissionais da RTP,
quer a programas.

Prémio Jovens Músicos - Antena 2
Vídeo

Estúdio Rádio

Prós e Contras
Fátima Campos Ferreira
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Cidade Despida: Recebeu o prémio especial na Melhor Série
de Detetives, na XIII Edição do Detective Fest, de Moscovo. Nomeada na categoria de Melhor Mini Série Dramática no Seoul
Internacional Drama Awards. Foi ainda nomeada no âmbito da
2ª Edição do Prémio Autores 2011 SPA/RTP.

Mentes Inquietas: Recebeu Prémio de Jornalismo na área da
Saúde Mental, iniciativa da Fundação AstraZeneca, em parceria
com a Casa da Imprensa e a Associação Encontrar-se, na sua 3ª
Edição. “Mentes Inquietas” foi um trabalho da jornalista Isabel
Pereira Santos, com imagem de Carlos Oliveira.

Pai à Força: Nomeada para a Melhor Série Dramática de Televisão no Festival de Televisão de Monte Carlo.

Liga dos Últimos: Recebeu o Prémio de jornalismo desportivo
atribuído pela Associação de Jornalistas de Desporto na categoria de televisão.

Mad Men: Exibida na RTP 2 foi eleita, pela 4ª vez, a melhor série
dramática, na 63ª Edição dos Emmys.
A Ria, a Água, o Homem…: Do cineasta Manuel Matos Barbosa
foi distinguida com o Troféu de Prata para Animação no Tour
Film Brazil - International Festival. Esta curta-metragem de
desenho animado foi também premiada, em Portugal, com
o Prémio documentário no Festival de Arouca. Foi produzida
com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da RTP.
Mistérios de Lisboa: Recebeu o Globo de Ouro da SIC para o
Melhor Filme.

Pai à Força

15

Mistérios de Lisboa

Filhos de Ninguém: Recebeu o prémio de jornalismo “Direitos da Criança em Notícia” com o apoio da Unicef. Reportagem
transmitida na Antena 1, da jornalista Carolina Ferreira, emitida
no programa “Este Sábado”.
Anatomia do Erro: Recebeu o Prémio de jornalismo “Uma perspetiva sobre a Medicina Interna”. Reportagem transmitida na
Antena 1, do jornalista Jorge Correia, no programa de informação ”Este Sábado”.

Cidade Despida

03
O GRUPO RTP
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RTP, UMA ESTAÇÃO GLOBAL

A RTP é o canal de televisão com
maior índice de reputação*
A Rádio e Televisão de Portugal (RTP) é responsável pelo
serviço público de rádio e televisão em Portugal. Antes do ano
de 2004, a Radiodifusão Portuguesa (RDP) e a Radiotelevisão
Portuguesa (RTP) eram entidades jurídicas independentes e
distintas, tendo sido reestruturadas e fundidas numa única
empresa - a Rádio e Televisão de Portugal, SA. A partir de 2004
a sigla RTP passou a designar todo o grupo de Rádio e de Televisão.

27,8% Média de share

A Constituição da República Portuguesa, no nº5, do art.º 38º,
refere que o Estado assegura a existência e o funcionamento
de um serviço público de rádio e de televisão. Por outro lado,
a Lei nº 54/2010, de 24 de dezembro e a Lei nº 27/2007, de 30
de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8/2011,
de 11 de abril respetivamente, lei da rádio e lei da televisão
preveem a existência de um serviço público. Esta legislação
específica remete os termos e condições do funcionamento do
serviço público para os respetivos contratos de concessão que
regulam a prestação desse serviço.

2,064 Colaboradores

Atualmente a programação de rádio e televisão apresenta a
seguinte configuração:

Grupo RTP
9 Canais de televisão
(RTP 1, RTP 2, RTP-Informação, RTP
Memória, RTP Internacional, RTP África, RTP Açores, RTP Madeira e RTP
Mobile)

8 Canais de rádio
(Antena 1, 2 e 3, RDP África, RDP Internacional, RDP Açores Antena 1, RDP
Madeira Antena 1, RDP Madeira Antena
3)

18,9 Milhões de euros
de resultado líquido

Fonte: Anuário/2011, DRH, R&C/2011

RTP INTERNACIONAL
RDP INTERNACIONAL
7 WEB RÁDIOS

Ana Galvão
Antena 3

RTP INTERNACIONAL
RDP INTERNACIONAL
7 WEB RÁDIOS

RTP 1, RTP 2
RTP INFORMAÇÃO
RTP MEMÓRIA
RTP MOBILE
RTP ÁFRICA
RDP ÁFRICA
ANTENA 1, 2 E 3
(*)

RTP INTERNACIONAL
RDP INTERNACIONAL
7 WEB RÁDIOS

RTP ÁFRICA
RDP ÁFRICA
RTP INTERNACIONAL
RDP INTERNACIONAL
7 WEB RÁDIOS

Estúdio Meteorologia

RTP INTERNACIONAL
RDP INTERNACIONAL
7 WEB RÁDIOS

(*) Estudo Marktest Index

7 WEB rádios
(Rádio Lusitana, Rádio Vivace, Antena
1 Vida, Antena 3 Rock, Antena 3 Dance,
Antena 1 Fado e Antena 2 Ópera)

(*) MADEIRA: RTP MADEIRA, RDP MADEIRA ANTENA 1 E RDP MADEIRA ANTENA 3
AÇORES: RTP AÇORES E RDP AÇORES ANTENA1

RTP INTERNACIONAL
RDP INTERNACIONAL
7 WEB RÁDIOS
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1968

1972

1975

Primeiro canal de TV generalista português.

Canal alternativo à RTP1
e aberto à sociedade civil.

Canal de TV generalista
madeirense.

Canal de TV generalista açoriano.

Média de share: 21,6%
Audiência média: 3,3%
Tipo de programa: ficção
nacional,
informação,
desporto e entretenimento.

Média de share: 4,5%
Audiência média: 0,7%
Tipo de programas: documentários, debates, infanto/juvenis, programas
para as minoriais e cidadãos com dificuldades
de comunicação e mobilidade.

Tipo de programas: informação, cultura, questões
sociais, desporto e música portuguesa.

Tipo de programas:
informação,
entretenimento, documentários e infanto/
juvenis.

1992

Canal de TV difundido mundialmente.
Foi o 1º canal global
em língua portuguesa.
Tipo de programas:
programas que promovem a língua e a
cultura portuguesa.

1994

Canal de Rádio juvenil.
Tipo de programas: humor, debates, música alternativa.

1990

Canal cultural de Rádio.
Tipo de programas: divulgação cultural, visando universos abertos e
abrangentes.

1994

1986

Canal de Rádio dedicado
às comunidades portuguesas espalhadas pelo
mundo.
Tipo de programas: informação, entretenimento,
desporto, divulgação cultural.

1994

RDP Madeira Antena 1:
Canal de Rádio generalista madeirense.

RDP Madeira Antena 3:
Canal de Rádio juvenil
madeirense.

Tipo de programas: informação, cultura, questões
sociais, desporto e música portuguesa.

Tipo
de
programas:
música, cinema, internet,
desporto, tempos livres e
concursos.

1981

Canal de Rádio generalista português.
Tipo de programas emitidos: informação, desporto, programas de música
e entretenimento.

1996

Canal de Rádio dedicado aos países africanos de língua portuguesa.
Tipo de programas:
informação, cultura e
música africanas.

1997

1997

Tipo de programas: informação e entretenimento.

Canal de TV para as comunidades africanas.
Tipo de programas: informação e programas produzidos em e para África.
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2006

2004

Canal de TV para recordar programas que fazem
parte da nossa memória.

Canal
específico
para
plataformas
móveis.

Média de share: 0,6%
Tipo de programas: programas do arquivo da RTP
(e com estreias) e entrevistas a personalidades
da atualidade.

Acesso a conteúdos
vídeo e emissões
televisivas em direto
a partir de terminais
móveis.

2010

2010

Web-rádio dedicado
aquestões amorosas

Web-rádio dedicado ao
universo Rock

Web-rádio dedicado
música clássica.

à

Web-rádio para recordar
músicas antigas.

Tipo de programas:
consciência social,
afetividade, debates,
didácticos.

Tipo de programas: música rock e electrónica.

Tipo de programas: concertos, músicas de câmara, sinfonias e peças
para piano.

Tipo de programas: programas de música dos últimos 40 anos.

2010

Web-rádio dedicado
música de rádio.

2011

à

Tipo de programas: música de dança.

2010

2008

2011

Web Rádio de ópera

Web rádio de Fado

Tipo de programas: concertos, entrevistas e
música do género operático.

Tipo de programas: concertos, entrevistas, fado.

2011

Canal de TV dedicado
à informação e magazines.
Media share: 0,9%
Tipo de programas:
notícias, reportagens,
debates.

Nota: Emissora Nacional (1935)
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No grupo dos canais de televisão a RTP conquistou, em
2011, uma parcela de 27,8% o que lhe garantiu a liderança do mercado de televisão pelo 6º ano consecutivo,

ou seja, desde 2006 que o somatório dos canais do operador público garante esta posição.

Share do Total Dia - Evolução mensal em 2011
CABO/
OUTROS

20

23,4

22,7

24,6

23,4

24,1

25,8

30

29,1

28,7

27,1

26,7

25,5

TVI

28

26,9

26,3

25,8

25,9

25,1

24,7

23

25

25,5

25,4

26,5

25,7

24,1

22,9

23,5

23,2

24

23,7

23,7

21,3

22,2

22

20,9

21,7

22,7

4,5

3,9

4,4

4,8

4,4

4,8

5,6

5,2

4,7

4,1

3,8

3,9

4,5

23,4

22,9

23

21,5

22,4

22,4

20,1

20,6

19

19,7

22,8

21,2

21,6

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2011

SIC

RTP 2
RTP 1

Share (%) indica, de entre os espectadores que viram televisão durante um
dado período horário (ou durante a emissão de um programa), qual a fatia

Liderança do mercado pelo 6º
ano consecutivo

percentual que optou por sintonizar um dado canal.

Colaboradores
RTP

Digo Beja
Antena 3
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CONTRATO DE CONCESSÃO DO
SERVIÇOS PÚBLICO DE TELEVISÃO

MISSÃO, OBJETIVOS E OBRIGAÇÕES
DO SERVIÇO PÚBLICO

A Constituição da República Portuguesa, no nº5, do art.º 38º,
refere que o Estado assegura a existência e o funcionamento
de um serviço público de rádio e de televisão.
Por outro lado, a Lei nº 54/2010, de 24 de dezembro e a Lei nº
27/2007, de 30 de julho, com as alterações introduzidas pela
Lei nº 8/2011, de 11 de abril respetivamente, lei da rádio e lei
da televisão preveem a existência de um serviço público.
A missão e os objetivos da televisão e da rádio são estabelecidos pelos contratos de concessão de serviço público de
televisão, celebrado em 25 de março de 2008, e contrato de
concessão de serviço público de radiodifusão sonora, celebrado em 20 de junho de 1999, respetivamente. Anualmente é
publicado o Relatório de Cumprimento do Serviço Público, que
tem como objeto a resposta à obrigação que nos é imposta,
na Cláusula 28ª do Contrato de Concessão de Serviço Público
de Televisão. Tem uma lógica complementar à do Relatório e
Contas, na medida em que abandona a perspetiva estratégica
e lógica financeira da empresa, para prestar contas do grau de
cumprimento da empresa no domínio das suas obrigações de
serviço público, financeiras e não financeiras. Este Relatório
avalia também o cumprimento das obrigações genéricas, específicas e mínimas de serviço público de carácter não financeiro da Rádio.
Complementarmente às obrigações de serviço público o Conselho de Administração define as políticas da empresa em
linha com os objetivos fixados e as orientações transmitidas
pela Tutela.

Loja Física
RTP

25

VALORES

• Assegurar uma programação variada, contrastada e
abrangente, que corresponda às necessidades e interesses
dos diferentes públicos.

• Assegurar uma informação precisa, completa e contextualizada, imparcial e independente perante poderes públicos e
interesses privados.

• Assegurar uma programação de referência, qualitativamente
exigente e que procure a valorização cultural e educacional
dos cidadãos.

• Assegurar a valorização da criatividade e a promoção do experimentalismo audiovisual.

No cumprimento da sua missão de serviço público,
a RTP pauta-se pelos seguintes valores:

• Promover, com a sua programação, o acesso ao conhecimento
e à aquisição de saberes, assim como o fortalecimento do
sentido crítico do público.

• INDEPENDÊNCIA face aos poderes estabelecidos;

• Combater a uniformização da oferta televisiva, através de
programação efetivamente diversificada, alternativa, criativa
e não determinada por objetivos comerciais.

• ACESSIBILIDADE universal para a generalidade da população;
• PLURALISMO na programação, permitindo a expressão e o
confronto das diversas correntes de opinião;
• Valorização da CULTURA NACIONAL que deverá ser preservada e fortalecida;
• INTERESSES DAS MINORIAS étnicas, regionais, religiosas
ou de outra natureza que deverão encontrar na programação do serviço público de rádio e televisão a satisfação
desses interesses;
• VARIEDADE e diversidade de programação que resulta da
obrigação de informar de uma forma pluralista e rigorosa;
• INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, dado a RTP ser um operador tecnologicamente avançado.

Estúdio Informação

• Manter uma programação e informação de referência, contribuindo desse modo para regular e qualificar o universo do
audiovisual nacional.
• Proporcionar uma informação isenta, rigorosa, plural e contextualizada, que garanta a cobertura noticiosa dos principais acontecimentos nacionais e internacionais.
• Assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião, designadamente de natureza
política, religiosa e cultural.
• Assegurar a promoção da cultura portuguesa e dos valores
que exprimem a identidade nacional, de acordo com uma
visão universalista, aberta aos diferentes contextos civilizacionais.

• Assegurar a acessibilidade dos cidadãos residentes no território nacional aos serviços de programas por si difundidos.
• Assegurar a adoção de tecnologia, técnicas e equipamentos
que proporcionem a melhoria da qualidade ou eficiência do
serviço público de televisão.
• Promover a assimilação dos princípios, valores e direitos
fundamentais vigentes na ordem comunitária e nacional,
reforçando as condições para o exercício informado da cidadania e para o desenvolvimento de laços de solidariedade
social.
• Garantir a produção e transmissão de programas educativos
e de entretenimento destinados ao público jovem e infantil,
contribuindo para a sua formação.
• Garantir a transmissão de programas de carácter cultural,
educativo e informativo para públicos específicos.
• Garantir a emissão de programas que valorizem a economia
e a sociedade portuguesa, na perspetiva do seu desenvolvimento.

Estúdio Rádio
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• Participar em atividades de educação para os meios de comunicação social, garantindo, nomeadamente, a transmissão de programas orientados para esses objetivos.

• Emitir as mensagens cuja difusão seja solicitada pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da
República ou pelo Primeiro-Ministro.

• Promover a emissão de programas em língua portuguesa
e reservar à produção europeia parte considerável do seu
tempo de emissão, devendo dedicar-lhes percentagens superiores às exigidas na Lei a todos os operadores de televisão, atenta a missão de cada um dos seus serviços de programas.

• Ceder tempo de emissão à Administração Pública, com vista
à divulgação de informações de interesse geral, nomeadamente em matéria de saúde e segurança públicas.

Rosário Lira
Antena 1
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Maria Flor Pedroso
Antena 1

• Apoiar a produção nacional de obras cinematográficas e audiovisuais, no respeito pelos compromissos internacionais
que vinculam o Estado Português, e a coprodução com outros
países, em especial europeus e da comunidade de língua
portuguesa.
• Emitir programas destinados especialmente aos portugueses residentes fora de Portugal e aos nacionais de países de língua portuguesa.
• Garantir a possibilidade de acompanhamento das emissões
por pessoas com necessidades especiais, nomeadamente
através do recurso à legendagem por teletexto, à interpretação por meio da língua gestual, à áudio descrição ou a outras
técnicas que se revelem adequadas.
• Garantir o exercício dos direitos de antena, de resposta e
de réplica política, nos temos constitucional e legalmente
previstos.

Seleção Portuguesa

Universidade Aberta

Master Chef
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONTRATO DE CONCESSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO DE RADIOFUSÃO
SONORA

RTP
• Assegurar o pluralismo, o rigor e a objetividade da informação
e da programação.
• Contribuir, através de uma programação equilibrada, para
a informação, recreação e promoção educacional e cultural
do público em geral, atendendo à sua diversidade em idades,
ocupações, interesses, espaços e origens.
• Promover a defesa e difusão da língua e cultura portuguesas
com vista ao reforço da identidade nacional e da solidariedade entre os Portugueses, dentro e fora do País.
• Contribuir para o esclarecimento, a formação e a participação cívica e política da população através de programas
onde o comentário, a crítica e o debate estimulem o confronto de ideias e contribuam para a formação de opiniões
conscientes e esclarecidas.

• Promover, nas emissões destinadas às comunidades africanas, acontecimentos e iniciativas que pela sua importância e
qualidade, reflitam a riqueza e diversidade cultural daquelas
comunidades.
• Promover através da UER ou de outras instituições internacionais, a divulgação da música de autores portugueses,
recorrendo a ações de intercâmbio que proporcionem a sua
audição em rádios estrangeiras.

• Promover a língua e os valores culturais portugueses, concretizando, apoiando e divulgando ações que visem a sua defesa e incremento, quer a nível nacional quer nas emissões
efetuadas em conjunto com rádios dos PLP’s, ou dirigidas
aos países que utilizam a língua portuguesa, apoiando, nomeadamente, iniciativas nas áreas da música, cinema, teatro, dança e literatura.
• Inserir nas suas emissões programas que apoiem e divulguem as atividades destinadas a defender e consolidar
as tradições e os costumes que consubstanciam a nossa
identidade.
• Divulgar iniciativas e atividades desenvolvidas na área do
desporto, profissional ou amador, quer em Portugal, quer
no estrangeiro, dando especial atenção às provas ou competições que envolvam equipas ou atletas nacionais.

ACADEMIA
(VERA ROQUETTE)

ATIVIDADES
INTERNACIONAIS
E REGIONAIS

CENTRO
CORPORATIVO

ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS

• Promover a criação de programas educativos ou formativos
dirigidos especialmente a crianças, jovens, adultos e idosos,
com diferentes níveis de habilitações, a grupos socioprofissionais e a minorias culturais.
• Favorecer um melhor conhecimento mútuo, bem como a
aproximação entre cidadãos portugueses e estrangeiros,
particularmente daqueles que utilizam a língua portuguesa
e de outros a quem nos ligam especiais laços de cooperação
e comunhão de interesses.

PROJETOS RTP

Nos termos dos estatutos da RTP, são órgãos sociais a Assembleia-geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.
Os Estatutos, para além destes, consagram ainda o Conselho
de Opinião e os Provedores (do ouvinte e do telespectador). O
Conselho de Administração (em 2011) é composto por cinco elementos eleitos em Assembleia-geral, sendo um presidente e
um vice-presidente, compreendendo apenas administradores
executivos.
Para mais informações sobre o Governo da Sociedade, consulte o Relatório e Contas da RTP.

AUDITORIA
(JOÃO PAULO
PEREIRA)

ESTUDOS
E DOCUMENTAÇÃO
(PEDRO
BRAUMMAN)

FORMAÇÃO
(EDUARDO
OLIVEIRA E SILVA)

SERVIÇOS
PARTILHADOS

TÉCNICO
OPERACIONAL

APOIO EDITORIAL
MARKETING E
COMERCIAL

FINANÇAS
(A TEIXEIRA
BASTOS)

EMISSÃO
E ARQUIVO
(LUÍS SILVEIRA)

RECURSOS
HUMANOS
(MARISA
GARRIDO)

MEIOS DE
PRODUÇÃO
(FERNANDO
SIMAS)

COMPRAS E
INFRAESTRUTURAS
(PEDRO REIS)

ENGENHARIA
(CARLOS
GOMES)

JURIDICOS
INSTITUCIONAIS
(J. LOPES
ARAÚJO)

SISTEMAS
E TECNOLOGIA
(FERNANDO
ALBURQUERQUE)

AQUISIÇÕES
CONTROLO
GRELHAS
(ISABEL CAVALHO)

COOPERAÇÃO
(JOSÉ ARANTES)

CANAIS
E ANTENAS

RTP 1/CANAIS
TEMÁTICOS/RTP
MEMÓRIA
(HUGO ANDRADE)

MARKETING E
COMUNICAÇÃO
(MARINA
RAMOS)

RTP 2
(JORGE WEMANS)

MULTIMÉDIA E
NOVOS NEGÓCIOS (...)

PROGRAMAS
RÁDIO
(RUI PÊGO)

COMERCIAL
(CRISTINA VIEGAS)

APOIO A OPERAÇ.
REGIONAIS E INTERNACIONAIS
(M. C. FIGUEIREDO)

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
TELEVISÃO
(NUNO SANTOS)
INFORMAÇÃO
RÁDIO
(JOÃO
BARREIROS)

DISTRIBUIÇÃO
INTERNACIONAL
(CARLOS
BARROCAS)

CANAIS E ANTENAS INTERNACIONAIS

CENTROS
REGIONAIS

CANAIS INTERNACIONAIS
(JAIME
FERNANDES)

CENTRO
REGIONAL PORTO
(ARTUR PIMENTA
ALVES)

ANTENAS INTERNACIONAIS
(JORGE
GONÇALVES)

CENTRO REGIONAL
MADEIRA
(MARTIM SANTOS/
GIL ROSA)
CENTRO
REGIONAL
AÇORES
(PEDRO BICUDO)
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CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALOR

Considerando o cumprimento das obrigações, o Estado garante o financiamento do serviço público de rádio e televisão.
O serviço público de radiodifusão é assegurado por meio da
cobrança da contribuição para o audiovisual (CAV) que incide
sobre o fornecimento de energia elétrica devida mensalmente
pelos respetivos consumidores, e o financiamento do serviço
público de televisão assegurado por indemnizações compensatórias e pela receita da CAV que não seja utilizada no financiamento da radiodifusão sonora.

Nos termos do referido diploma, a CAV e as indemnizações
compensatórias são estabelecidas tendo em atenção as necessidades globais de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão, devendo respeitar os princípios da
transparência e da proporcionalidade.
Enquanto receitas próprias, é de referir ainda as que resultam da comercialização de edições em livro ou audiovisuais,
o merchandising e as receitas obtidas na comercialização com
terceiros de produções próprias de rádio e televisão.

Complementarmente, o financiamento é assegurado pelas
receitas de publicidade, ficando estas afetas ao serviço da
dívida consolidada e, posteriormente, a novos investimentos,
não sendo utilizáveis para financiar a sua exploração corrente.

Criação e distribuição de valor
2010

2011

Variação

Valor económico direto gerado

308.628.937

317.098.800

3%

Apoio recebido do Estado

121.051.000

89.000.000

-26%

Valor económico distribuído

289.615.430

306.354.957

6%

Salários e benefícios de colaboradores

102.914.291

107.794.703

5%

Outros custos operacionais

186.656.091

198.522.064

6%

45.048

38.190

-15%

Donativos e outros investimentos
na comunidade
Unidade: euros

Edifício Sede
RTP

Portugal Sem Fronteiras

Mariza
Entrevista Antena 1
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ABORDAGEM DA RTP
À SUSTENTABILIDADE

A responsabilidade social na RTP faz parte da estratégia da
empresa e está integrada nos seus valores e na sua cultura.
Como uma empresa de media a RTP tem-se empenhado na
divulgação do conhecimento através da sua programação. As
grelhas de programação da Rádio e da Televisão, quer nos
seus canais nacionais, quer nos canais internacionais, refletem a preocupação da emissão e da radiodifusão de conteúdos
das várias vertentes da sustentabilidade.
Contudo, não é só através da sua programação que essa abordagem é feita. As parcerias em ações de responsabilidade social, os apelos à sociedade civil, em causas que a RTP entende
não ficar alheia, são já uma referência no panorama audiovisual português.
Concomitantemente com as preocupações da sua programação e do seu papel de media partner em ações e causas de
responsabilidade social a RTP mantém a posição de liderança
na oferta de serviços na área das acessibilidades, com vista
a promover a integração social das pessoas com deficiência,
tendo mesmo sido distinguida em 2011 com o Prémio Nacional
Multimédia atribuído pela APMP (Associação Multimédia).
A RTP está empenhada em continuar a desenvolver conceitos
inovadores de adaptação de conteúdos televisivos para Públicos com necessidades especiais contribuindo, assim, para
uma verdadeira integração social das pessoas com deficiência,
em linha com o objetivo de oferecermos ”Uma Rádio e Uma
Televisão Para Todos”.

Sociedade Civil

Em finais de 2011 e, dentro dos objetivos delineados, a RTP
Memória iniciou uma nova estratégia de comunicação que
consistiu na divulgação de informação relacionada com a
preservação do ambiente, através de separadores de emissão,
ao longo da emissão, nos seus diversos intervalos. Pretende-se que esta iniciativa se mantenha ao longo de 2012.
Dentro dos principais objetivos para 2012 e continuando com
a trajetória do ano anterior, a RTP pretende lançar a II Edição
da Academia, projeto de partilha de saberes e de ideias, tendo
como alvo a formação de profissionais de media, nas vertentes de produção web, televisão ou rádio, em áreas diversas
e transversais como sejam a ficção, o entretenimento, a informação, o conhecimento, a ciência e a cultura.
Ainda para 2012 e por iniciativa do Centro de Produção do Porto vão ser desenvolvidos os seguintes projetos online e multiplataforma:

• Informação regional - Portal de informação regional onde
terá cabimento a atualidade e reportagens mais desenvolvidas sobre temas específicos relativos às regiões de Portugal. Dará mais atenção aos assuntos e às pessoas valorizando o trabalho realizado pelas delegações da rádio e televisão
que, no online, ganha perenidade e é enriquecido com novos
conteúdos e enquadramentos.
• Conhecimento - Portal com conteúdos da área da ciência,
sendo o primeiro construído a partir do espaço “Vida Animal”,
que é o primeiro programa da história da televisão portuguesa de produção nacional e com continuidade dedicado à vida
selvagem. Serão desenvolvidos conteúdos específicos para a
plataforma web que possam servir como centro de recursos
de apoio aos jovens para a elaboração dos seus próprios trabalhos nesta área, quer sejam escolares ou lúdicos.

• Dar à Língua - Curso de Português para facilitar a aprendizagem da língua portuguesa em situação não formal a
imigrantes recém-chegados a Portugal provenientes de
países africanos, em particular de países lusófonos, que
não tenham como língua materna o português. Este curso
visa, igualmente, promover a inclusão desses imigrantes
na sociedade portuguesa. Este curso é uma parceria com
a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A primeira
Edição começa em setembro de 2012, com transmissão na
RDP África e material de estudo online.

A responsabilidade social na
RTP faz parte da estratégia
da empresa e está integrada nos seus valores e na sua
cultura.

Liderança na oferta de serviços
na área das acessibilidades

Academia RTP

Minuto Verde
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NORMATIVOS INTERNOS

Para que todos os colaboradores do Grupo RTP pautem a sua
conduta profissional por elevados padrões éticos e de sustentabilidade, a empresa desenvolveu os Códigos e Políticas
internas presentes na tabela em baixo, tendo ainda aderido a
algumas iniciativas externas.

Códigos e Políticas
• Código de Ética
• Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
de Infrações Conexas
• Código da Contratação Pública (CCP)

Cartas subscritas e/ou princípios seguidos
• Carta de Princípios da Rede RSO PT
• Sistema de Alerta-Rapto de Menores

CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética tem em vista enunciar e divulgar os princípios e valores que enquadram a sua atividade, assim como as
normas de conduta a observar tanto pelo Conselho de Administração, como pelos quadros dirigentes e trabalhadores, no
exercício das suas funções, em todas as atividades da Empresa
e nas relações que, em nome da organização, são estabelecidas com entidades terceiras, de forma duradoura ou ocasional.

Bastidores RTP

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E
DE INFRAÇÕES CONEXAS
O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações
Conexas, elaborado em 2010, foi aprovado pelo Conselho de
Administração e divulgado em maio daquele ano. Este tem
como público alvo os órgãos dirigentes máximos das entidades
gestoras de dinheiros, ou valores públicos, independentemente
da sua natureza. Como instrumento dinâmico de gestão, este
Plano constitui um meio de monitorização da implementação
das medidas preventivas propostas, ou de outras propostas de
melhoria que venham a ser identificadas. Este tem como principal objetivo a prevenção da ocorrência de fatos de corrupção
ativa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de
branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa,
de peculato, de participação económica em negócio, de abuso de poder ou violação de dever de segredo, bem como de
aquisição de imóveis ou valores mobiliários em consequência
da obtenção ou utilização ilícitas de informação privilegiada.
Como previsto no referido Plano (Parte III- Aplicação do Plano
e sua Monotorização), o Gabinete de Auditoria, em colaboração
com as direções selecionadas, procedeu à análise de execução
das “medidas de prevenção” e elaborou o correspondente relato, em dezembro de 2011.

CARTA DE PRINCÍPIOS DA REDE RSO PT
No âmbito da Sustentabilidade, a RTP é membro da Rede RSO
PT - Rede Temática de Responsabilidade Social, que reúne
Associações, Empresas, Institutos Públicos, Universidades,
IPSS’s, ONGs e outras instituições, com o objetivo de desenvolver, operacionalizar e incorporar conceitos e ferramentas
de responsabilidade social nas organizações.
A RTP assinou a Carta de Princípios da Rede RSO PT, comprometendo-se a pautar a sua atuação de acordo com os
seguintes princípios: ética e transparência, direitos humanos,
boa governança, diálogo com as partes interessadas, criação de
valor, gestão de recursos humanos, diversidade e igualdade,
proteção e gestão ambiental, desenvolvimento das comunidades locais e marketing responsável.

SISTEMA DE ALERTA-RAPTO DE MENORES
A RTP é também membro da Rede de Alerta-Rapto de Menores, no âmbito da qual subscreveu o Sistema de Alerta-Rapto
de Menores. Este assenta numa parceria voluntária entre as
autoridades judiciárias/policiais, empresas de media e empresas de transporte, ligadas ao apoio e à proteção das vítimas,
aptos a difundir a mensagem de alerta de rapto. A decisão de
ativar o sistema de “Alerta Rapto” compete ao Procurador-Geral da República.

Colaboradores
RTP
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DIÁLOGO COM AS
PARTES INTERESSADAS

O diálogo e envolvimento com as partes com quem a empresa
desenvolve relações são, para a RTP, um pilar estratégico enquanto empresa socialmente responsável. As partes interessadas da RTP foram identificadas com base no potencial de
impacte das mesmas na atividade da RTP, bem como no impacte da RTP na sua atividade. No quadro seguinte, estão identificadas as partes interessadas da RTP, bem como as suas
expectativas e principais meios de relacionamento.

Partes interessadas

Estado e Organismos
Públicos (Assembleia da
República, Inspeção Geral
das Finanças, Conselho de
Opinião)

Clientes (Telespectadores
/Ouvintes)

Colaboradores

Expectativas das partes
interessadas

• Cumprimento das obrigações
do serviço público
• Rendibilidade económico-financeira
• Ética na conduta

• Cumprimento das Obrigações
de Serviço Público

• Boas práticas laborais
• Políticas e estratégias de
gestão de recursos humanos
adotadas

Formas de relacionamento

Periodicidade

Assembleias-gerais

Anual

Relatório e Contas

Anual

Encontros regulares

Regular

Relatório de Cumprimento do
Serviço Público

Anual

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Avaliação dos Princípios
de Bom Governo

Anual

Sítio RTP

Diário

Redes Sociais

Diário

Provedor do Ouvinte

Regular

Provedor do Telespectador

Regular

Espaços de contacto em
programas de Rádio e TV
Conselho de Opinião

Diário
Regular

Contact Center

Diário

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Linha de Atendimento
ao Espectador e Ouvinte

Diário

Intranet

Diário

Reuniões com a Comissão de
Trabalhadores

Regular

Reuniões com Sindicatos

Regular

Sistema de Avaliação de
Desempenho

Anual

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Newsletter/Intranet

Partes interessadas

Regular

Sociedade

Expectativas das partes
interessadas

• Ética no relacionamento
• Apoio institucional a iniciativas
em benefício da sociedade civil
• Sensibilização da sociedade
para temas da atualidade
• Apoios à comunidade
• Desempenho ambiental, social
e económico

Parceiros (Produtores
Independentes, ICA/FICA e
Outras Empresas de Media TVI e SIC)

• Cumprimento dos contratos

Entidades Reguladoras
(ERC, ANACOM)

• Ética na conduta
• Cumprimento das obrigações
de serviço público

Associações do Setor (EBU/
UER, ERC, APR, CPMCS,
CAEM, entre outras)

• Partilha de boas práticas para
o desenvolvimento do setor

Formas de relacionamento

Periodicidade

Academia RTP

Regular

Ações de Solidariedade Social

Regular

Sítio RTP

Diário

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Redes Sociais

Diário

Conselho de Opinião

Regular

Museu

Regular

Espaços de contacto em
programas de Rádio e TV

Diário

Reuniões/contratos

Regular

Operadores de plat. Subscrição

Regular

Protocolo RTP/SIC/TVI

Bimestral

Acordos

Regular

Relatórios

Regular

Participação em grupos de
trabalho

Regular

Participação em conferências/
reuniões

Regular

39
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PROVEDOR DO TELESPECTADOR E DO OUVINTE
A provedoria da Rádio e da Televisão de Portugal foi criada no início de 2006, nos termos do disposto do Art.º 23
da Lei nº2/2006. Cada provedor dispõe do seu programa semanal ”A Voz do Cidadão”, no caso da Televisão, e
“Em Nome do Ouvinte”, no da Rádio. Ambos os programas
são emitidos nos diversos canais de televisão e rádio respetivamente. Concomitantemente, os provedores dispõem da
respetiva página no sítio da RTP, onde também podem ser
consultados os respetivos relatórios anuais da sua atividade.
Os Provedores do Telespectador e do Ouvinte ocupam um lugar
cimeiro no que respeita ao relacionamento com os telespectadores e ouvintes. Estes são os principais interlocutores de todos
aqueles que pretendem manifestar a sua opinião sobre os serviços
prestados pela RTP. Após a receção e tratamento das mensagens
recebidas, estas são passadas para as respetivas direções da
empresa, consoante a matéria em apreço, para dar resposta às
mensagens recebidas.

O decréscimo considerável no número de mensagens recebidas pelo Provedor do Telespectador1 deve-se ao facto de o
novo Provedor, José Carlos Abrantes (que tomou posse em
maio de 2011), dar uma maior preferência às redes sociais Facebook e Twitter -, para comunicar com os telespectadores.
Para este, o Facebook e o Twitter, especialmente o primeiro,
são um suporte muito importante numa provedoria aberta,
nem sempre fácil de gerir, mas que é hoje um elemento consolidado na comunicação com os telespectadores. Basta lembrar os mais de 400 comentários que a proibição de transmissão pela TVE de touradas em Espanha ou os 40 comentários
que geraram um post sobre a cultura.
O Programa A Voz do Cidadão continua a ser o meio de excelência de comunicação entre a RTP e os telespectadores. Os 19 programas Voz do Cidadão foram um veículo
importante para dar sentido à crítica da RTP que é feita
pelos telespectadores dando-lhes dimensão pública.

O email teve também uma boa evolução. Conseguiram controlar-se as respostas a emails, fonte muito importante da
atividade do provedor. Em 2012, o objetivo será encurtar, ainda
mais, alguns tempos de resposta e maior produtividade.

O provedor do ouvinte, Mário Figueiredo, através do seu programa “Em Nome do Ouvinte” é, por seu lado, o mediador
entre os ouvintes, a estrutura da empresa e os seus profissionais.

Relativamente ao conteúdo das mensagens, estas diziam respeito, sobretudo, à Direção de Programas (RTP 1 e RTP 2) (42%
do total de mensagens) e à Direção de Informação (29%).

Em 2011, as mensagens recebidas pelo Provedor do Ouvinte2
registaram um aumento de 8% face ao ano transato, sendo
que um elevado número de mensagens estão relacionadas
com protestos pela suspensão das emissões da RDP Internacional em onda curta.

Mensagens recebidas pelo provedor do
Telespectador por área

Mensagens recebidas pelo provedor do
Ouvinte por área

2% 1%
2%
2%
3%
4%
6%

38%

13%

Mensagens recebidas

2010

2011

Variação

Provedor do Telespectador

4.511

1.776

-61%

942

1.017

8%

Provedor do Ouvinte

29%

RTP 1
Direção de Informação
Jornalistas
Locutores
/Apresentadores
RTP 2
Área Técnica
Multimédia
Colaboradores
Provedor
Outros

http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_tv/enviarmensagem.php

2% 4%
31%

6%
8%
37%

Antena 1, 2 e 3
RDP Internacional,
África, Açores
e Madeira
Informação
Desporto
Língua Portuguesa
Área Técnica
Multimédia
Provedores
Outros

Em Nome do Ouvinte
Estúdio

VOZ DO CIDADÃO

1Para saber mais sobre o Provedor do Telespectador:

3% 4% 5%

2Para saber mais sobre o Provedor do Ouvinte:

http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_ouvinte/provedor.php
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SUSTENTABILIDADE
NA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DE
INTERESSE PÚBLICO

Como operador de serviço público da rádio e televisão, a RTP
tem uma elevada preocupação com os conteúdos das suas
grelhas, quer se trate de produção externa, quer de produção
interna, não descurando os seguintes temas:

No âmbito da legislação em vigor e tendo em vista o cumprimento dos objetivos e obrigações do serviço público, a RTP
está sujeita ao acompanhamento, controle e fiscalização de diversas entidades, como a Assembleia da República, ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) e CO (Conselho
de Opinião), sendo que a IGF (Inspeção Geral de Finanças) fiscaliza e controla o Contrato de Concessão.

• Garantir a diversidade e inclusão, quer ao nível da disponibilização de conteúdos em plataformas para pessoas com necessidades especiais, quer ao nível da promoção de conteúdos para minorias e comunidades locais;
• Promover a inclusão de temas sociais ambientais nas várias
grelhas de programação como forma de sensibilizar a sociedade;
• Refletir as preocupações e interesses da sociedade, dando
uma atenção permanente às preocupações centrais das
diferentes comunidades.
Genericamente, a qualidade dos conteúdos emitidos pelos
canais da RTP é garantida em vários momentos e através de
diferentes metodologias, sendo definidos objetivos que garantam os padrões de qualidade exigidos pela RTP.
A RTP entende que a liberdade de expressão é essencial e um
alicerce de uma comunicação rigorosa e transparente. O estrito cumprimento da Lei da Televisão, do Contrato de Concessão
do Serviço Público de Televisão, e do estatuto editorial dos canais, são o garante do respeito pela liberdade de expressão em
todas as ações desenvolvidas no âmbito das atividades desenvolvidas pela RTP.

Equipamento Rádio

Como é patente nas grelhas de emissão dos diversos canais da
RTP o tema da sustentabilidade faz parte das opções editoriais,
nos planos ambiental, social e económico. Sem prejuízo de
programas específicos, quer nas grelhas das áreas de programas, quer nas da informação há, regularmente, rubricas que
integram estas temáticas.

MANTER O PÚBLICO INFORMADO
A informação, quer da Rádio, quer da Televisão, oferece uma
série de programas e rubricas muito diversificados quer no
tipo, quer no conteúdo, procurando satisfazer a necessidade
de informação dos diferentes públicos dos canais. Através de
reportagens, entrevistas, noticiários e debates (com e sem
intervenção do ouvinte ou do telespetador) a RTP garante que
os conteúdos dos seus diversos canais retratem a diversidade
da sociedade. Cabe-lhes com as suas equipas, realizar noticiários e emissões em que se respeite o rigor do jornalismo,
a pluralidade de ideias, mostrando o que está a acontecer, em
cada momento, no mundo que nos rodeia. Refira-se que os
conteúdos informativos são sujeitos a intenso escrutínio in-
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terno e externo, sendo de destacar, relativamente a este último, a possibilidade de intervenções em diferentes âmbitos e
de diversas formas da Assembleia da República (AR), da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), do Conselho
de Opinião (CO) e dos Provedores, quer do Ouvinte, quer do
Telespectador.
A Informação da televisão viveu em 2011 a maior remodelação
dos últimos anos, com a implementação dum novo modelo organizativo, moderno, eficaz e capaz de oferecer uma programação diversificada e mais rica em géneros jornalísticos.
Esta profunda remodelação traduziu-se também na incorporação do canal de notícias (anteriormente designado RTP N)
na esfera exclusiva da Direção de Informação (Televisão). No
âmbito desta remodelação, o canal foi rebatizado RTP Informação, no início do último trimestre de 2011.
A resposta aos grandes temas da atualidade nacional foram
o principal enfoque da atividade da Informação da RTP, a qual
envolveu significativos recursos humanos e técnicos na cobertura das eleições presidenciais (janeiro), das eleições legislativas antecipadas (junho) e das eleições regionais na Madeira.
O envolvimento informativo da RTP não se limitou às noites
eleitorais, sendo significativamente acentuado no período pré
-eleitoral, com a realização de entrevistas e debates com um
leque plural de candidatos, bem como a introdução de soluções
inovadoras na cobertura noticiosa da campanha apresentada
nos principais espaços informativos diários.

Estúdio Rádio

A sustentabilidade faz parte
das opções editoriais da RTP
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A crise económica, financeira e política vivida pelo país em
2011, bem como o pedido de ajuda externa, esteve sempre no
centro da atenção da RTP, originando um forte investimento
em programas de análise, debate, entrevista, opinião e emissões especiais, que melhor traçassem um retrato real do país.
Disso são exemplo a série “Portugal e o Futuro”, o especial
“Portugal Hoje”, de 6 de junho, e as emissões dominicais
do Telejornal, no exterior, no período pré eleitoral de abril e
maio.

está presente, de forma direta ou indireta. São particularmente
relevantes, sobre esta matéria, os programas de reportagem
emitidos no programa ”Este Sábado” (Rádio), as entrevistas
difundidas durante o “Programa da Manhã“ (Rádio), nos diversos noticiários da televisão, com destaque para o “Minuto
Verde”, rubrica ambiental, produzida pela Quercus e exibida
de 2ª a 6ª feira no programa “Bom-Dia Portugal”, na RTP 1
(e também na RTP Informação, África e Internacional), desde
há 5 anos.

civil, que visam dar uma visão alargada e multiangular da atualidade. A rede de correspondentes e de delegações produz
informação atual sobre as regiões, garantindo que são tratados em antena os aspetos mais relevantes do país, enquanto
um grupo de jornalistas colocados em pontos estratégicos do
mundo (particularmente nos países onde existe forte presença
portuguesa ou com os quais haja fortes relações geográfica,
económicas e históricas) acompanham a atualidade nesses
locais, dando assim uma visão global do mundo.

Como é apanágio da Informação da RTP, os grandes acontecimentos mundiais mereceram forte atenção e envolvimento de
recursos significativos. Em primeiro lugar, pelo forte impacto
em Portugal, a RTP acompanhou atentamente a crise na zona
euro, em especial na Grécia.

Em apenas 60 segundos são apresentados conselhos ambientais práticos nas mais diversas áreas e ainda divulgação de
locais ou práticas de interesse natural e ecológico.

DIVERSIDADE DE GÉNEROS E CONTEÚDOS

A designada “primavera árabe”, que produziu significativas alterações do regime político na Tunísia, Líbia e Egito, justificou
um acompanhamento de forte proximidade, com a presença
constante de enviados especiais da RTP no terreno, que assistiram in loco à queda de líderes históricos. Mais do que
testemunhar os acontecimentos, os repórteres da RTP procuraram ouvir todos os lados do conflito, numa atitude de que
resultou, por exemplo, uma das últimas entrevistas do deposto
líder líbio Muammar Kadhafi.
No âmbito da produção de conteúdos, quer a informação da
rádio, quer da televisão, tem tido a preocupação no que concerne a rubricas e programas onde o tema da sustentabilidade

30 Minutos

Com o objetivo de diversificar a oferta de conteúdos informativos no horário nobre da RTP 1, foram lançados novos programas e formatos como “Mudar de Vida” e “Portugueses Extraordinários”. Manteve-se no horário nobre da RTP 1 a oferta
de programas de debate (“Prós e Contras”), média reportagem (“30 Minutos”), grande reportagem (“Linha da Frente”)
e entrevista (“Grande Entrevista”). Sempre que a atualidade
o impôs, emitiram-se programas especiais de debate, reportagem e entrevista que complementaram a oferta regular de
conteúdos.
Para além dos comentadores convidados especificamente
para determinadas emissões temáticas, os canais de rádio e
de televisão dispõem de um grupo de analistas e de comentadores contratados provenientes de vários setores da sociedade

PORTUGUESES EXTRAORDINÁRIOS

O grupo RTP, que manteve a liderança do mercado televisivo
em 2011, diferencia-se não só pela diversidade na oferta de
programação, quer de rádio, quer de televisão, como também e, sobretudo, pela preocupação de trabalhar para todos
os públicos, sendo opinião unânime que a RTP apresenta uma
programação diversificada. De salientar que, em matéria de
produção de programas de televisão, três em quatro horas
da produção portuguesa emitida foram produzidas em 2011,
e cerca de 47% dos programas emitidos pela RTP 1 são obras
criativas de produção originária em língua portuguesa.
Na RTP 1, para além da sua habitual programação na área da
ficção nacional e estrangeira, do entretenimento, dos institucionais e dos documentários, destaque para o Fado, a Gastronomia e a Cidadania.

Prove Portugal
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Através das áreas de ficção nacional, documental e de espetáculo foi inequívoco o apoio à Candidatura do Fado a
Património Cultural Imaterial da Humanidade, tendo sido
transmitidos, filmes, documentários, grandes espetáculos e
uma grande Gala final.

Em 2011 a RTP celebrou o
património gastronómico do
país com as “7 Maravilhas da
Gastronomia”
Relativamente à promoção da gastronomia portuguesa, a RTP 1
deu a conhecer os produtos de excelência, os pratos e os sabores
regionais mais autênticos do nosso país, assim como transmitiu vários programas de promoção a uma alimentação saudável. Programas como “Prove Portugal”, “Minuto Saudável”
e “7 Maravilhas da Gastronomia” são alguns dos exemplos
desta viagem pelos sabores e tradições portuguesas. Em matéria de Cidadania podemos destacar ”Além de Nós”, “Mudança
na Paisagem” e o “Concerto de Encerramento das Festas de
Lisboa”.
Já a RTP 2 afirmou-se como o único canal a oferecer um programa cultural emitido em horário nobre, magazines informativos especializados, emitidos mesmo antes dos jornais da

7 Maravilhas da Gastronomia
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noite, uma extensa programação infantil diária e documentários
nacionais e estrangeiros em horário nobre.
Através das alterações de grelha introduzidas ao longo do ano,
a informação e o debate sobre temas da área da ciência e tecnologia, do ambiente e ecologia, da economia, da atualidade
internacional e do mundo digital passaram a ser alternativas
ao concurso e telenovelas que os outros canais propunham à
mesma hora (acesso).

“FADO, Património da Humanidade”.
Programação Especial nas rádios e canais da RTP.
Aumentar a diversidade de géneros e conteúdos televisivos à
disposição dos telespetadores e emiti-los em horários de elevado consumo em alternativa aos conteúdos oferecidos pelos
restantes canais em sinal aberto foi uma das singularidades
destes últimos anos da RTP 2 que ganhou particular expressão
em 2011.
Já a programação das três antenas nacionais de rádio (Antena
1, 2 e 3), na sua operação hertziana, investiu em 2011, decididamente, em três grandes grupos de conteúdos: (i) no domínio

Candidatura do Fado a Património Cultural
Imaterial da Humanidade - Vídeo
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da música e da promoção do património musical português
e dos músicos portugueses, através de programas regulares,
de ações próprias e do apoio a iniciativas de terceiros; o apoio
e divulgação do cinema nacional; os livros e a literatura; a
ciência e a inovação, com impacto no plano económico; (ii)
no âmbito da cidadania, fóruns de debate público, a língua,
causas públicas como a violência doméstica, a imigração e as
dependências, os direitos dos consumidores e das crianças, a
relação entre pais e filhos e os grandes desafios que se colocam à educação no nosso tempo; (iii) no domínio do ambiente
- causa pública maior, em defesa da Terra - mas também a
astronomia e a biologia.
Para lá dos conteúdos musicais regulares, assume particular
importância a produção própria de concertos, designadamente
na promoção de jovens músicos (como é o caso da Antena 2, no
território da música erudita); na divulgação das novas gerações
de autores e compositores da música popular (a Antena 3 tem
desenvolvido, nesta área, um trabalho consistente de grande
alcance social e económico) e no registo sistemático das apresentações dos grandes nomes da canção portuguesa (como tem
feito a Antena 1, de forma organizada, para posterior transmissão).
Este trabalho, aliado ao apoio e promoção regular de concertos produzidos por entidades externas, ajuda a estimular a
procura e a estabilizar, de forma cada vez mais nítida, o circuito de música ao vivo, reforçando o papel da rádio pública nas
parcerias que mantém com a Fundação Calouste Gulbenkian e

Fado Património da Humanidade
Vídeo

a sua Orquestra, o Centro Cultural de Belém e a Orquestra de
Câmara Portuguesa, o Teatro de S. Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o Instituto Franco-Português, a Orquestra
Metropolitana de Lisboa. Também o apoio e a promoção a discos de produção nacional e concertos de músicos portugueses
que a rádio pública, através da sua operação tradicional e das
web rádios tem vindo a desenvolver, concorrem para estimular o consumo cultural e para a manutenção de circuitos de
produção de espetáculos; assim como o apoio à divulgação da
produção nacional de cinema tem ajudado a dar maior visibilidade aos filmes portugueses.
No território das novas plataformas, particularmente no universo Web, a rádio pública tem vindo a desenvolver a sua oferta,
com a criação de novas web rádios e ampliando o número de
conteúdos disponíveis em podcast. No âmbito das rádios estratégicas (emissão permanente), foram lançadas duas novas
rádios - Antena 1 Fado e Antena 2 Ópera – que vieram alargar a
oferta já consolidada constituída pela Rádio Lusitânia, a Antena
1 Vida, a Antena 3 Rock e a Antena 3 Dance; no que diz respeito às rádios de oportunidade (rádios que funcionam durante
um determinado período de tempo), a Rádio Vivace (200 anos
sobre o nascimento de Chopin e Schumann), manteve-se em
atividade, tendo sido criada, mais uma vez, a Rádio Rali de Portugal, decisiva para a inscrição do Algarve no mapa do Mundial
de Ralis.

tugal através dos canais internacionais da RTP, quer da rádio,
quer da televisão, sendo esta última o maior operador mundial
de televisão em língua portuguesa por satélite.
O melhor de Portugal está agora disponível em qualquer parte
do mundo. É uma nova fase na vida destes canais, seja com
novos conteúdos ou novos conceitos. A RTP Internacional,
leva a todos os portugueses no mundo um país mais moderno
e aberto à evolução e ao progresso: há mais informação, mais
música e sociedade.
O sucesso nacional tem lugar marcado na RTP Internacional:
são novos conteúdos para a promoção e a defesa da língua
portuguesa. Respondendo às alterações profundas no perfil
dos portugueses espalhados pelo mundo introduziu-se um
conjunto de novos programas com o objetivo de retratar os
setores, as atividades e as figuras que estão a mudar Portugal.

No âmbito dos canais internacionais todos os dias, milhões de
falantes da língua portuguesa estão longe e entram em Por-

7 Maravilhas da Gastronomia
Vídeo
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Lançamento
Antena 3 Rock e Antena 3 Dance
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CONTEÚDOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Como uma empresa de media, a RTP entende que tem um
enorme poder de influência sobre a divulgação do conhecimento e promoção de comportamentos com vista a um maior
equilíbrio dos aspetos económicos, sociais e ambientais. Como

Cidadania e Direitos Humanos
tal, a RTP preocupa-se em integrar conteúdos das várias esferas da sustentabilidade na sua grelha de programação.
De seguida apenas alguns dos muitos temas sempre presentes nas antenas da Rádio e da Televisão.
Rádio

Programa

Descrição

Horas de
Emissão

Rat%

Rat#

Shr%

Direto ao Consumidor

Esclarecimento de questões e divulgação
de estudos de todas as áreas de defesa dos
direitos do consumidor pela DECO.

14:34:55

-

-

-

Gente como Nós

Programa do Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural para
sensibilizar a sociedade para as questões
de integração e acolhimento.

16:20:00

-

-

-

Objetivos do Milénio

Programa sobre os objetivos da ONU para
o Desenvolvimento.

17:19:59

-

-

-

271:43:05

0,4

36,4

2,8

03:02:141

6,41

606,61

16,81

03:02:143

0,63

60,33

2,73

9,2

869,9

21,3

7,8

736,2

18,0

Ambiente
Programa

Rádio

TV

Descrição

Horas de
Emissão

Rat%

Rat#

Shr%

Cientificamente

Rubrica de ciência e tecnologia,
investigação.

26:00:00

-

-

-

Sociedade Civil

Magazine sobre diversas questões atuais
relacionadas com a sociedade civil

1 Minuto pela Terra

Divulgação de formas simples para
protegermos o planeta no dia-a-dia, em
parceria com a Quercus.

18:41:26

-

-

-

A Voz do Cidadão

Reflete o tratamento dos casos mais
significativos levados à análise do Provedor
do Telespectador (RTP 1).

Causas Públicas Ambiente

Conversas com especialistas que ajudam o
ouvinte nas questões ambientais.

03:24:45

-

-

-

Sou Capaz

Série que destaca o desenvolvimento
comunitário no universo dos PALOP.

18:36:14

Minuto Verde

Rubrica com sugestões para os
consumidores reduzirem os seus impactes
ambientais. Parceria com a Quercus.

NA

NA

NA

NA

Príncipes do Nada

03:13:15

Biosfera

Magazine semanal que dá relevo às
questões ambientais

31:14:442

0,82

75,92

3,62

Relato do trabalho feito nos PALOP por
voluntários, ONG, ONU, organizações
religiosas e pela Cooperação Portuguesa,
através do IPAD.

24:59:473

0,13

6,63

0,73

National Geographic

Documentários sobre o planeta, os seus
habitantes, a sua história e vida.

193:38:36

1,6

147,1

3,9

Micro Programas
Nações Unidas

Divulgação do trabalho das Nações
Unidas para a manutenção da paz, luta
pelos direitos humanos, desarmamento e
cooperação no desenvolvimento dos países
subdesenvolvidos.

69:22:50

Salvador

Programa que desafia um convidado
com deficiência a superar os seus limites
através de uma aventura radical.

03:29:41

TV

Educação, História e Cultura
Programa

Rádio

TV
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Descrição

Horas de
Emissão

Rat%

Rat#

Shr%

Alma Lusa

Divulgação do Fado e seus autores e
intérpretes.

126:16:46

-

-

-

Cinemax

Divulgação cinematográfica, que promove
do cinema e dos produtores nacionais.

118:05:08

-

-

-

Hora das Cigarras

Rubrica dedicada à literatura lusófona.

260:00:00

-

-

-

Escrever na água

Rubrica dedicada à literatura africana.

104:00:00

-

-

-

Câmara Clara

Conversas sobre livros, espetáculos,
filmes, exposições e conferências da
atualidade.

41:00:46

0,8

80,3

2,4

Rumos

Mostra o quotidiano das comunidades de
língua portuguesa a residir em Portugal.

09:02:03

0,0

2,7

1,8

Pérolas do Oceano

Destaca a atualidade e os negócios nos
PALOP.

66:17:39

Cuidado com a Língua

Magazine pedagógico e didático em torno
da língua portuguesa.

08:51:49

0,1

5,3

0,3

Prove Portugal

Programa onde se apresenta a identidade
gastronómica das regiões.

20:35:49

2,6

248,0

15,8

Saúde e Vida Saudável
Programa

Horas de
Emissão

Rat%

Rat#

Shr%

Boletim contra a Sida

Informação para o combate ao HIV SIDA.

39:00:00

-

-

-

No Berço da Vida

Programa sobre pediatria.

11:19:59

-

-

-

Pai em Construção

Manual de sobrevivência para os que
enfrentam a paternidade sem sexto
sentido, sentido de humor ou qualquer
outro tipo de sentido.

13:42:50

-

-

-

Barrigas de Amor

Promoção da natalidade, com workshops e
palestras que incentivam a vida saudável.

01:47:08

Rádio

TV

Descrição

3,6

344,3

20,7

52 RTP – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO-SOCIAL

Informação
Programa

Rádio

Descrição

Ciência, Inovação e Empreendedorismo
Horas de
Emissão

Rat%

Rat#

Shr%

Por Uma Causa

Sobre voluntariado, a propósito do ano
europeu do voluntariado

-

-

-

Ardem os Montes,
Secam as Fontes

Reflorestação do PN da Serra da Estrela

-

-

-

Filhos da Terra

Sobre os emigrantes que regressam
à Terra

Bom dia Portugal

Notícias da atualidade nacional e
internacional, desporto, meteorologia,
trânsito e economia.

Telejornal

Informação de qualidade baseada num
jornalismo com tradição, no ar há mais de
40 anos.

328:56:53

10,2

968,8

28,7

Grande Jornal

Informação do dia, com destaque para os
temas que marcaram da atualidade.

124:36:03

0,3

24,9

0,7

Repórter África 7 Dias

Principal jornal da RTP África, com temas
que vão da política, sociedade, cultura, ao
desporto.

25:32:38

0,4

38,7

16,1

TV

Programa

Rádio
851:39:25

1,7

164,7

Rat%

Rat#

Shr%

A1 Ciência - Biologia

Programa dedicado à Biologia.

7:03:22

-

-

-

A1 Ciência Tecnologia

Programa de Inovação e Novas
Tecnologias.

5:07:39

-

-

-

Os dias do futuro

Programa de divulgação de ciência e
inovação.

-

-

-

Click

Divulgação de projetos inovadores,
estudos, descobertas, invenções e
empreendedorismo.

5:30:15

-

-

-

Com Ciência

Programa de Ciência, Tecnologia e
Inovação, com reportagens e entrevistas a
agentes do setor.

20:50:22

0,6

34,5
TV

Horas de
Emissão

Descrição

59,8

2,1

Rat%: Taxa média de audiência em percentagem
Rat#: Taxa média de audiência em milhares
Share%: Indica, de entre os espectadores que viram televisão durante um dado
período horário (ou durante a emissão de um programa), qual a fatia percentual
que optou por sintonizar um dado canal.

1 - Programa emitido na RTP 1.
2 - Programa emitido na RTP 2.
3 - Programa emitido na RTP Informação.

De seguida é apresentado o tratamento de temas relacionados com a sustentabilidade nos espaços de informação (Televisão):

Espaços de
Informação

Entretenimento

Rádio

TV

Descrição

Horas de
Emissão

Rat%

Rat#

Shr%

Abraço de Domingo

Ponto de encontro com ouvintes de todo o
mundo.

208:00:00

-

-

-

Linha Africana

Contato com os ouvintes e iniciativas da
sociedade civil.

520:00:00

-

-

-

Portugalex

Conteúdo de humor produzido por jovens
autores e atores portugueses.

59:01:10

-

-

-

Praça da Alegria

Talk-show com manhãs divertidas e
informativas, com rubricas de saúde,
moda, culinária e estética.

480:55:50

2,6

249,5

25,7

Portugal no Coração

Talk-show diário, que serve de ponto de
encontro de imigrantes, emigrantes e
cidadãos residentes.

357:18:08

2,4

229,5

21,2

A Festa é Nossa

Divulgação das festas, feiras e romarias
por todo o país, de cariz económico e
cultural.

29:45:44

3,3

313,3

18,2

Nº de Peças

Duração

2010

2011

Variação

2010

2011

Variação

136

80

-41%

317:59:00

171:06:00

-46%

Telejornal (RTP 1)

44

27

-39%

87:51:00

49:55:00

-43%

Jornal 2 (RTP 2)

38

17

-55%

84:27:00

30:40:00

-64%

Notícias às 24
(RTP Informação)

18

26

44%

33:05:00

44:46:00

35%

Jornal da Tarde (RTP 1)

Programa
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• Não inclui o “Minuto Verde”
• O decréscimo de temas relacionados com a sustentabilidade, nos espaços de
informação acima mencionados, ficou a dever-se, em 2011, à intensa cobertura das eleições presidenciais e legislativas.
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TEMAS DA SOCIEDADE CIVIL
O programa Sociedade Civil completou em 2011 seis anos ao
serviço do público e obteve, de novo, diversos prémios reconhecendo a qualidade do jornalismo praticado no programa.
Ao longo do ano contou com mais de seis centenas de presenças das organizações e instituições parceiras, todas sem fins
lucrativos, tendo trazido para debate público várias questões
que posteriormente vieram a alcançar grande repercussão
pública. Em 2011 contabilizou uma plateia de 36 mil espetadores (28% share e 0,4 rat).
Com alguns dos seus 116 parceiros, a RTP 2 produziu programas especializados, centrados na imigração e nas minorias
étnicas (“Nós”), nas pessoas com deficiência (“Consigo”),
na inovação empresarial, na formação e reconversão profissional (“Iniciativa”) e no ensino à distância (“Universidade
Aberta”).

PROMOÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
O programa “Câmara Clara” realizou várias das suas edições
semanais a partir de locais emblemáticos da cultura portuguesa. Os exteriores percorreram os espaços mais relevantes da
Cinemateca Portuguesa; do CCB (a propósito do festival Dias
da Música); da Casa da Música; do Museu do Neo-Realismo
(a propósito da programação para os 100 anos do nascimento
de Alves Redol); do Museu de Foz-Côa; dos Museus da Escola
Politécnica; da Fundação Calouste Gulbenkian (a propósito da

Câmara Clara
Vídeo

exposição Naturezas Mortas); do Museu do Fado (um direto
na noite do dia em que o Fado foi reconhecido pela UNESCO
Património da Humanidade). Em estúdio foram entrevistados
cerca de 80 criadores e investigadores portugueses: escritores,
cineastas, músicos, artistas plásticos, cientistas, arquitetos,
historiadores.
No Bairro Alto foram recebidos em estúdio mais de quatro
dezenas de artistas, autores e cantores, entre os quais Mísia,
Mário Laginha, Adriana Calcanhotto, Beatriz Batarda, Aldina
Duarte, Susana Félix, Rui Reininho, Rita Redshoes, Celina
Pereira e Mário Zambujal.
No campo da divulgação de espetáculos de artes de menor
visibilidade a RTP 2 manteve a atenção à emissão de concertos de música erudita e bailado, tendo inaugurado no último
trimestre do ano a transmissão em direto de alguns destes
eventos.
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DOCUMENTÁRIOS E SÉRIES DOCUMENTAIS

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

A RTP 2 dedicou grande parte do seu investimento à encomenda e aquisição de obras à produção nacional independente.
Essa prioridade traduziu-se na estreia de mais de meia centena de documentários, vários dos quais obtiveram reconhecimento público ao integrarem a seleção de festivais nacionais e
estrangeiros, contribuindo decisivamente para o cumprimento
da missão de serviço público.

O público infantil continua a ter a sua sala de estar na RTP 2,
agora com novos espaços.

Entre as séries nacionais estreadas durante o ano merece
especial destaque “Um Poema por Semana” que, durante 15
semanas, mostrou 75 apaixonados pela poesia a dizerem alguns dos poemas portugueses mais significativos. Além desta,
a “Geração 25 de Abril” foi ao encontro de uma dezena de artistas plásticos nacionais nascidos depois de 1974, “Memória
de Mim Mesmo” marcou o regresso do maestro António Vitorino de Almeida ao ecrã e “Uma História do Jazz” constitui-se
como uma referência definitiva sobre o jazz em Portugal. Ainda
no capítulo das séries documentais, “Eu Sou África” percorreu
o continente africano para mostrar homens e mulheres de
fortíssimas convicções e obra feita, “Endereço Desconhecido”
fez-nos viajar pelos países recém-entrados na União Europeia,
enquanto “A Casa e a Cidade” traçou a evolução da arquitetura
portuguesa e as potencialidades dos jovens de bairros suburbanos ficaram visíveis através da série “BI”.

Memórias de Mim Mesmo
Maestro António Vitorino de Almeida

A exibição de 44 episódios de “50 Graus”, programa de
produção nacional, pretende chamar a atenção para “o mundo
à nossa volta” em formato magazine de imagem real; 160 programas “Diário XS” de 5min para explicar as notícias do dia;
260 episódios de 10min do “Zig Zag”, magazine de produção
nacional onde todos os dias há uma rubrica de economia de recursos, uma aproximação ao que poderá ser classificado como
comédia educativa; e vários momentos da “Banda Zig Zag” e
diversos clips do filme “Planeta Adormecido”. Foi ainda exibida a série portuguesa financiada pelo ICA “Fox e Meg”.
O “Circo Mágico”, coprodução internacional, envolveu meninos circenses portugueses. Foram produzidos cinco pequenos
documentários demonstrativos dos treinos destes jovens, a
que se juntou a emissão da “Grande Gala”, em Genebra, na
qual participaram quatro crianças portuguesas.

Um Poema por Semana
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ACESSIBILIDADE DA INFORMAÇÃO

No conjunto, a RTP 2 exibiu mais de 2.600 horas de séries de
47 nacionalidades distintas maioritariamente dobradas em
português, envolvendo um grande número de profissionais,
tradutores, atores, diretores de atores, adaptadores musicais
e técnicos.

2.600 horas de séries de 47 nacionalidades distintas

É ambição da RTP fazer chegar a informação ao maior número
de pessoas possível. Como tal, a empresa tem desenvolvido
um alargado conjunto de iniciativas para adaptar os conteúdos das várias plataformas, tornando-os acessíveis a públicos
com restrições auditivas ou visuais, reforçando uma dimensão
mais abrangente do Serviço Público e oferecendo “Uma Rádio
e Televisão para Todos”.

televisiva internacional e a transmissão dos principais acontecimentos desportivos que têm Portugal como palco: o Estoril
Open (ténis), a Volta a Portugal (ciclismo), o Rally de Portugal
(automobilismo) e as Meias-Maratonas de Lisboa e Portugal
(atletismo).

ADAPTAÇÃO DAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO

CINEMA, CURTAS E SÉRIES DE FICÇÃO
O cinema europeu em destaque na RTP 2 é o de origem portuguesa (22 filmes). Séries de ficção e curtas metragens portuguesas mostram o que de mais significativo se produz em
todo o mundo.
DESPORTO
A cobertura noticiosa e a transmissão televisiva dos grandes
acontecimentos desportivos nacionais e internacionais mantiveram-se como significativo eixo da atividade da informação
da RTP.

Dois grandes eventos internacionais continuaram a ocupar
significativo espaço nos canais da RTP: os Campeonatos do
Mundo de Atletismo, na Coreia do Sul e a Volta a França em
bicicleta.

Com o futebol no centro das atenções, a RTP assegurou mais
um ano de transmissões diretas da Liga dos Campeões e garantiu um especial acompanhamento informativo da inédita
final da Liga Europa, em Dublin, envolvendo dois clubes portugueses, com a emissão parcial do Jornal da Tarde e do Telejornal em direto da capital irlandesa. Porque o desporto na RTP
vai muito além do futebol, a estação assegurou a produção

Volta a Portugal

Zig Zag

Para responder às necessidades de pessoas com necessidades especiais, a RTP oferece uma diversidade de serviços
desde legendagem de programas em português, língua gestual portuguesa, audiodescrição, vocalização, duplo ecrã. De
recordar, como referido no início deste Relatório, que a RTP foi
distinguida com o Prémio Nacional Multimédia, atribuído pela
APMP, na categoria de Plataformas e Suportes Tecnológicos.
Em janeiro foi lançado a RTP Play e, logo de imediato, foi lançado a Aplicação RTP para Android, a primeira do setor dos
media, seguindo-se os widgets para TV interativa em parceria
com o MEO, entre outros, finalizando o ano com o lançamento
de uma inovadora solução de língua gestual portuguesa para
cidadãos surdos.

RTP Play

A RTP foi distinguida com o
Prémio Nacional de Multimédia
na categoria de Plataformas e
Suportes Tecnológicos

A RTP otimiza acesso a programas com língua gestual através
do serviço de duplo ecrã

Widget RTP
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Número de programas com audiodescrição
e língua gestual portuguesa

Foram produzidas 4,2373 horas
de legendas de programas em
português. Acréscimo de 33%
em relação a 2010

2011

2010

2.134
2.047

100

DUPLO ECRÃ - PROGRAMA HOJE

113

Audiodescrição

Língua gestual portuguesa

Média semanal de horas de programação
2011

2010

110
81

62

Em 2011, a RTP deu mais um passo em prol da inclusão de
pessoas com necessidades especiais, tendo implementado o
serviço de duplo ecrã no programa de informação “Hoje”. O
serviço de duplo ecrã consiste na emissão em direto na mesma página de internet, um ecrã com o programa de televisão
e outro, da mesma dimensão, com o intérprete de língua gestual, para que cidadãos com restrições auditivas falantes de
Língua Gestual Portuguesa possam acompanhar o programa.
Em 2011, foram emitidos 30 programas “Hoje”, perfazendo o
total de 18 horas de emissão.

14

Legendagem
automática

Legendagem
preparada

3

A Rádio e Televisão de Portugal está atenta aos novos caminhos da comunicação, criando novas oportunidades para os jovens, lançando novos talentos e estimulando a indústria dos
media ao fomentar a criação de novos conteúdos.

de executar e oferecer conteúdos que se distingam pela sua
criatividade e inovação. Aqui desenvolvem-se novas competências e constrói-se verdadeiramente a geração trans-media de
Portugal.

Neste sentido, criou a Academia RTP, um projeto inovador que
consiste num laboratório de formação contínua de novas competências e de produção de conteúdos audiovisuais inovadores
para as diferentes plataformas de media. Este destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos com o 12º ano concluído, que
tenham ambições de uma carreira ligada à produção multimédia. Com este projeto a RTP assume um papel ativo de formação da próxima geração de profissionais de media.

Produzidos 24 projetos: 4 projetos de Web e 20 de televisão

A Academia RTP consiste, assim, num projeto de formação
desenvolvido em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e que tem como objetivo formar
profissionais de media, nas vertentes de produção, informação, conhecimento, ciência e cultura.

Programa Hoje 2011

1.700 candidatos, 100 participantes, apurados 67 projetos

20
2

ACADEMIA RTP PROMOÇÃO DO TALENTO

A existência de um serviço desta natureza era um antigo anseio da comunidade surda a que a RTP conseguiu dar resposta
disponibilizando diariamente um programa com a funcionalidade de duplo ecrã. Disponível em www.rtp.pt/hojegestual

48

30

Língua gestual Audiodescrição

Mais do que uma escola, a Academia RTP é um centro onde,
anualmente, 100 estagiários e dezenas de profissionais partilham, diariamente, conhecimento e experiência com o objetivo

18
4

Para esta iniciativa foi desenvolvida a criatividade para a marca, o manual de acolhimento para os alunos, o evento de apresentação e arranque do projeto, bem como peças de comunicação, uma linha de equipamento e merchandising da marca.
Foram ainda desenvolvidos spots de televisão e de rádio difundidos nos respetivos canais.
Em 2011, das 1700 candidaturas foram selecionados 100 participantes e apurados 67 projetos. A formação iniciou-se a 2
de maio nas instalações da RTP, no Monte da Virgem, em Vila
Nova de Gaia. Os participantes recebem uma bolsa de estágio.
Durante o período de formação foram produzidos 24 projetos, 4
projetos de Web e 20 de televisão e nestes incluíram-se documentários, recreativos, animação, ficção e entretenimento.
Destes últimos, 3 foram emitidos enquanto rubricas ou miniprogramas, durante o período em que decorreu a Academia.
Em 28 de novembro foi lançada a II Edição e início de candidaturas.

Pesquisa em vídeo
Nº de
programas

229.068
164.459
89.527

Horas de
emissão

Média semanal
de horas de
emissão

Palestra
Academia RTP

113.903
PROGRAMA DE TELEVISÃO “CONSIGO”

2010
Nº de visitas únicas à página

2011
Nº de pageviews

Com o objetivo de promover a inclusão social, a RTP emite o
programa de televisão “Consigo”. Este programa deriva de
uma parceria com o Instituto Nacional para a Reabilitação, e
procura mudar mentalidades e mostrar o que de bom se vai
fazendo para inclusão dos cidadãos com necessidades especiais.
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Para saber mais sobre a academia,
aceda a http://www.rtp.pt/academia/

Academia RTP
Vídeo
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ACADEMIA RTP - I EDIÇÃO - TESTEMUNHOS DE ALGUNS
ACADEMISTAS
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O quadro seguinte é elucidativo dos projetos produzidos:

24 PROJETOS PRODUZIDOS
Francisco Branco

Francisco Couto Silva
Documentários

“A Academia RTP significa para mim a rampa de lançamento para aquilo que sempre sonhei fazer. Não nos devemos
deslumbrar com o facto de termos entrado para a “maior”
escola do audiovisual. Devemos, sim, aproveitar cada minuto
destes 273 dias para aprendermos com o melhor naipe de
profissionais deste país. É um orgulho ter entrado neste projeto pioneiro. Admito. Eu gosto de dizer: “estou a estagiar na
Academia da RTP”. Presumo que não devo ser o único. Mas
mais do que ter noção de que sou um privilegiado, sei que
tenho de estar à altura do desafio.”

“Nunca se deixa de sentir uma enorme vontade de criar, por
parte da grande maioria dos “académicos”, e uma enorme
liberdade e respeito para deixar criar, por parte de toda a
equipa que nos tem vindo a guiar. Vivi de perto a alegria e,
por vezes, o desespero de quem cria conteúdos televisivos.
Tenho aprendido com alguns dos melhores profissionais
desta área. Nós, os cerca de cem “académicos”, vivemos o
privilégio de ver as nossas ideias reconhecidas, de termos os
meios e a aceitação para realizar o que idealizámos.”

Designação

Duração

EPS

Horas

Ligados à Terra

25’

4

1

Código de Bairro

25’

4

1

Portugal a Preto e Branco

25’

4

1

Duração

EPS

Horas

1’x30+50’

30 + 1

1,5

25’

3

Duração

EPS

Horas

Portugal Low Cost

25’

4

1

À Boleia

25’

4

1

6’

12

1

Duração

EPS

Horas

Zorb & Vix

5’

1

Tito Swell

5’

1

Vidal & A História de Portugal

5’

1

Duração

EPS

Horas

25’

4

1

5’

5

25’

4

5’

10

Duração

EPS

Horas

Duração

EPS

Horas

5’

30 (10x3)

2,5

Duração

EPS

Horas

25’

4

1

Duração

EPS

Horas

Magazine
Designação
Guimarães 2012 + Berço da Cultura
Cidades Criativas

Entretenimento
Francisco Branco
Academia RTP

Francisco Couto Silva
Academia RTP

Designação

Estrada Estúdio

Animação
Designação

Factual
Designação
Caritividade
Des-Complicado
Isto é Ciência
5 Minutos num Instante

1

Informação
Designação
Na pele de + no dia em que me disseram + eu conto

Marta Portocarrero
“A nível social e de relações humanas o ambiente não podia ter
sido melhor. Pudemos aprender e experimentar as diversas
vertentes do audiovisual sempre com orientação profissional.
Foi bom sentir que todos acreditavam nas nossas ideias e contribuíram para que as concretizássemos da melhor forma. Deram-nos oportunidade de errar e fazer melhor e valorizaram
o nosso esforço. Ajudaram-nos a sair da nossa zona de “conforto” e ensinaram-nos a crescer.”

Marta Portocarrero
Academia RTP

Humor
Designação
De Mal a Pior + Tenha D’Arenha + A Minha avó não é para aqui chamada

Ficção
Designação
Elena

Web
Designação
Extra - Revista Online
Ouvir Portugal
Teatro em Revista
ADM
Nota: Considere-se 3 projetos de humor: “De Mal a Pior”, ”Tenha d’Arenha”
e “A minha avó não é para aqui chamada.”
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COOPERAÇÃO COM OS PALOP

No quadro das relações históricas de cooperação e apoio técnico aos seus operadores públicos de rádio e televisão, durante o ano de 2011 foram reforçados os laços de relacionamento
com os países de língua oficial portuguesa (PALOP).

produção radiofónica, jornalismo em rádio, cenografia, grafismo, direção técnica, realização e apresentação de notícias. Foi
ainda realizado um curso, dirigido a dirigentes (cerca de 90
formandos), no âmbito dos recursos humanos.

Ao longo de 2011 a cooperação da RTP desenvolveu-se em 3
áreas:

Em Díli foram realizados cursos de reciclagem e atualização
(cerca de 80 formandos). Os cursos abrangeram os domínios
do jornalismo (rádio e televisão), edição de imagem, produção,
sonorização, multimédia, apresentação, voz e grafismo. Foi
também organizado um curso de gestão e controle financeiro
para os quadros da TVTL. No decurso desta ação foi possível
produzir uma novela radiofónica em língua portuguesa, totalmente realizada por alunos timorenses e destinada à rádio
nacional de Timor-Leste. Na preparação desta ação em Díli,
a RTP organizou previamente um curso de língua portuguesa
com a presença, durante três meses de uma professora de
português. Nessa ocasião foi também enviado a Díli, durante
dois meses, um técnico que orientou a elaboração do orçamento da RTTL.

a) Formação e qualificação de técnicos e dirigentes das empresas públicas de rádio e televisão, integradas no programa
“Formar + Construir”, direcionado para aperfeiçoamento e
formação dos profissionais de rádio e de televisão dos PLP
(Países de Língua Portuguesa);
b) Apoio à modernização técnica das estações públicas
de televisão;
c) Cedência de conteúdos em língua portuguesa.
Na área da formação, deu-se continuidade ao trabalho já iniciado em anos anteriores, com incidência não só nos profissionais de rádio e de televisão, mas também nos quadros dirigentes das diversas estações dos PALOP.
Assim, em Luanda foram organizados cursos (finanças e recursos humanos), que abrangeram 40 formandos, dirigidos aos
quadros médios e superiores da Televisão Popular de Angola.
Em Maputo foram desenvolvidos cursos de formação intermédia destinados à rádio (RM) e televisão (TVM), nas áreas de

TVTL
Formação em Timor

Durante o ano de 2011 foram
reforçados os laços de relacionamento com os países
de língua oficial portuguesa
(PALOP).

TVTL
Formação em Timor

Em Lisboa a RTP recebeu e formou dois correspondentes
timorenses de rádio e televisão. Durante três meses foram
integrados em equipas de profissionais da RTP. Foram também ministrados três estágios para jornalistas e repórteres de
imagem timorenses.

Finalmente, no âmbito da cedência de conteúdos em língua
portuguesa foram transcritos e enviados para os nossos parceiros de cooperação conteúdos em português cujo valor estimado ronda os 73.500€, com especial destaque para Angola,
Moçambique e Timor-Leste.

Ainda no âmbito da cooperação com Timor, dois técnicos da
RTP estiveram em Díli fazendo o levantamento das necessidades técnicas da TVTL e colhendo elementos para a produção
de um novo cenário de informação, destinado ao serviço em
português. Todas estas ações desenvolvidas com Timor-Leste
foram realizadas em parceria com o IPAD.
No que concerne ao apoio técnico a RTP disponibilizou 6
profissionais que estiveram 10 dias na cidade da Praia de Cabo
Verde para apoiarem os trabalhadores da TCV na noite eleitoral. A emissão contou com cenários concebidos e produzidos
pela RTP.
Também na TPA coube à RTP a conceção do projeto genérico
dos novos cenários de informação.

Cooperação RTP
• Formação
• Apoio técnico à modernização
• Cedência de conteúdos

Tendo em vista o início das emissões do segundo canal da TVM
(Moçambique), a RTP concebeu, produziu e ofereceu toda a cenografia do novo canal. Cerca de sete toneladas e meia foram
transportadas de Lisboa para Maputo e montadas no novo estúdio da TVM, o qual foi também projetado pela RTP.

TVTL
Formação em Timor

TVTL
Formação em Timor
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ARQUIVO AUDIOVISUAL
MUSEU E DOCUMENTAÇÃO

No âmbito da sua atividade, a RTP é também membro associado de várias organizações nacionais e internacionais cujo
principal objetivo é o desenvolvimento do setor e das quais
destacamos:

No decurso de 2011 a RTP deu continuidade ao trabalho que
vem desenvolvendo na área dos arquivos, disponibilizando
conteúdos audiovisuais a entidades externas e a indivíduos,
quer através da comercialização, quer através de parcerias e
protocolos. Neste campo a RTP contribui assim para a sustentabilidade social com a preservação, divulgação e acessibilidade à informação e à cultura.

Associações Nacionais

Organizações Nacionais
Organização

Missão/Objetivos

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (APDSI)

Promove o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento
em Portugal.

Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa
(APCE)

Representa e defende os interesses dos seus associados, constituindo-se
como um fórum de discussão e reflexão aberto a todos os interessados
nas ciências da comunicação.

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações (APDC)

Perfila-se como a plataforma do setor das TIC e New Media em Portugal,
centrada no debate e reflexão de temas inovadores e decisivos, permitindo
a identificação de novos modelos e oportunidades de negócio.

Associação para a Promoção do Multimédia e da
Sociedade Digital (APMP)

Assume-se como parceiro social, económico e cultural na área da atividade
multimédia, contribuindo para o crescimento sustentado do setor.

Associação Portuguesa da Radiodifusão (APR)

Defende os valores e os interesses comuns, morais e materiais, dos
operadores de radiodifusão, nomeadamente rádio e televisão.

Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação
Social (CPMCS)

Congregando todos os meios de Comunicação Social nacionais, em
especial os operadores de televisão, tem-se revelado um veículo e
interlocutor importante na comunicação com parceiros e terceiros,
especialmente com o Governo no âmbito da produção legislativa.

Observatório da Comunicação (OberCom)

Promove a partilha de conhecimento entre organizações públicas e
privadas que se encontram na linha da frente da mudança tecnológica
nas comunicações.

Para esta missão foram alvo de tratamento 3.916 horas de
conteúdos televisivos e 1.750 horas de conteúdos de rádio, de
programas produzidos ou adiquiridos em 2011, o que representou um acréscimo de 9% face ao ano transato. Do mesmo
modo, continuou a dar-se andamento à recuperação dos arquivos históricos, quer da rádio, quer da televisão.

Em 2011 foram produzidas
3.916 horas de conteúdos televisivos e 1.750 horas de conteúdos de rádio.

A área da museologia da RTP deu também o seu contributo
para a concretização da sua missão de serviço público, permitindo aos públicos mais diversos o contacto com algumas
das peças mais emblemáticas e conteúdos da história da rádio
e da televisão.
Esta área compõe-se de três módulos. A Coleção visitável
museológica de rádio e de televisão, que este ano teve 8.646
visitantes (mais 24,5% face a 2010), a Reserva visitável, mais
dedicada a público especializado e investigadores, recebeu
123 visitantes (com cerca de 50% de acréscimo) e, finalmente
a o Museu Virtual, que resgistou 107.114 visitantes.
No campo da documentação destacamos a conclusão da organização do Fundo da Ex. Emissora, Nacional que passou a
estar disponibilizado na internet. Foi dada continuidade ao trabalho de digitalização de partituras de música erudita portuguesa e desenvolveu-se novas funcionalidades na Biblioteca,
com a conclusão da Base de Dados do Fundo de Periódicos
com caráter histórico.

O Museu RTP contou com 8.646
visitantes, um acréscimo superior a 24,5% face a 2010.

Associações Internacionais

Organizações Internacionais
Organização
Associação Europeia
(CIRCOM Regional)

de

Televisões

Missão/Objetivos
Regionais

Congrega os organismos europeus prestadores de serviço público de
televisão e que têm vocação eminentemente regional, ou que incluem no
seu perímetro estações de base regional.

Organização de Televisões Iberoamericanas (OTI)

Organização que congrega os radiodifusores de serviço público de matriz
latino-americana. A RTP é membro fundador da OTI, onde defende a
projeção da cultura portuguesa no mundo não anglo-saxónico.

Public Broadcasters International (PBI)

Promove a partilha de experiências e ideias sobre a melhor forma de
lidar com os desafios, definindo estratégias para lidar com a regulação
estatal, a implementação digital e como enfrentar a competição agressiva
desenvolvida pelos operadores comerciais.

European Broadcasting Union(EBU/UER)

Organização internacional que congrega as empresas prestadoras de
serviço público audiovisual e multimédia em toda a Europa, Cáucaso,
Médio Oriente e Norte de África. A RTP é membro fundador da UER. É a
maior organização pública transnacional do setor e tem como principal
marca comercial a Eurovisão.

Estúdio Virtual
Museu RTP

Coleção Museu
RTP
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EQUIPA RTP

Os nossos colaboradores são o ativo mais importante do grupo
RTP. Por esse motivo, garantir o seu constante desenvolvimento, valorização e motivação são fatores fundamentais para
o sucesso da nossa missão.
No final de 2011, a RTP empregava 2.064 colaboradores, dos
quais:
• 61% de colaboradores do sexo masculino e 39% do sexo
feminino;

• 99,9% de colaboradores a tempo inteiro;
• 69% dos colaboradores tem entre 30 a 50 anos;
• 99% de colaboradores desempenham funções em delegações nacionais (Sede, Porto, Madeira, Açores e Delegações
Nacionais);
• 99,6% dos colaboradores estavam abrangidos por acordos
de negociação coletiva.

O decréscimo de 7% verificado no número de colaboradores
da RTP deveu-se sobretudo ao lançamento de Programas de
Apoio a Saídas Voluntárias da Empresa, com candidaturas por
parte destes a rescisões por mútuo acordo do contrato de trabalho com a RTP, contemplando duas modalidades distintas:
• Colaboradores até aos 55 anos de idade – indemnização calculada com base na sua antiguidade na Empresa;

Entradas de
colaboradores

Distribuição dos Colaboradores

OUTROS 19%

2.050

Estes programas ocorreram no 2º e 4º trimestre do ano,
originando a saída de 135 colaboradores até ao final do ano
(65% do total de saídas de colaboradores).
A tabela seguinte evidencia as entradas e saídas de colaboradores no ano de 2011:

• 99% de colaboradores efetivos;

2.209

• Colaboradores com 55 anos de idade ou mais – indemnização calculada com base no potencial numa situação de préreforma com compensação por eventual penalização por pedido de reforma antecipada junto da Previdência Social.

Por faixa etária

LISBOA 65%

Por género

Taxa de
entrada

Taxa de
saída

Com menos de 30 anos

15

12

31%

24%

Dos 30 aos 50 anos

22

37

2%

3%

4

155

1%

26%

Homens

27

130

2%

10%

Mulheres

14

74

2%

9%

Total

41

204

2%

4%

Com mais de 50 anos

PORTO 16%

Saídas de
colaboradores*

*Foram apenas consideradas as saídas dos quadros ativos.

15

14
2010

2011

Delegações Nacionais

Delegações Internacionais

Delegações Nacionais: inclui Sede, Porto, Madeira, Açores e delegações nacionais.
Delegações Internacionais: inclui Delegações/PALOP’S e delegações internacionais.

Caracterização dos Colaboradores por área do conhecimento e faixa etária (2011)
Gestão
Especialista
Administrativa e Similares
Documentação e Arquivo
Jornalismo

Colaboradores
RTP

Os nossos colaboradores
são o ativo mais importante
do grupo RTP.

Produção de Programas
Operação e Sistemas
Sistemas de Informação e Multimédia
Manutenção Técnica
Artes Visuais
Manutenção de Infraestruturas
e Apoio aos Serviços
Menos de 30 anos

0%

10%

30 anos a 50 anos

20%

30%

Mais de 50 anos

40%

50%

60%

70%

70 RTP – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

Caracterização dos Colaboradores por área do conhecimento e género (2011)

71

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO

Gestão
Especialista
Administrativa e Similares
Documentação e Arquivo
Jornalismo

Durante o ano de 2011, a RTP manteve a aposta na formação
e valorização do seu capital humano, que recebeu cerca de
21.000 horas de formação.

Produção de Programas
Operação e Sistemas

De salientar que o Centro de Formação da RTP é certificado
pela DGERT (Direção Geral de Emprego e das Relações do
Trabalho) desde o ano 2000. Em termos médios, cada colaborador recebeu 10 horas de formação durante 2011. Em termos
de género, as mulheres receberam, em média, 11 horas de
formação, e os homens 10 horas de formação.

Sistemas de Informação e Multimédia
Manutenção Técnica
Artes Visuais
Manutenção de Infraestruturas
e Apoio aos Serviços

0%

10%
Homens

20%

30%

40%

50%

Mulheres

Rácio entre o salário mais baixo praticado na RTP e o salário mínimo nacional

1,42

60%

2
3

Artes Visuais

4
2

6,7%

26,6%

Biblioteconomia, arquivo
e documentação
Gestão e Administração

23,5%

1,4%

Direito
Informática na óptica do
utilizador
Electrónica e Automação

Em termos de área do conhecimento, os colaboradores que
desempenham funções na área dos Audiovisuais, jornalismo
e reportagem foram aqueles sobre os quais foi dado maior
enfoque em termos de formação.

11
12
11
33

Sistemas de Informação
e Multimédia
Operação e Sistemas

14
9

Produção de programas

13
7

Jornalismo

6
7

Documentação e Arquivo

3
3

Administrativa e similares

3
7

Como forma de manter a competitividade da empresa e a constante atualização de competências dos seus colaboradores, a
RTP aposta, sobretudo, na promoção de ações de formação
diretamente relacionadas com a sua atividade: Audiovisuais
e Produção dos Media (27% do total de horas de formação);
Jornalismo e Reportagem (24%); e Eletrónica e Automação
(14%).
A RTP mantém ainda um programa de atribuição de bolsas
para quadros da RTP em pós-graduações no Instituto Jurídico da Comunicação da Universidade de Coimbra.
Como forma de valorização do seu capital humano, em 2011 a
RTP deu ainda continuidade à estratégia de colmatação de necessidades internas de pessoas através do reaproveitamento
das competências internas e fomentou a mobilidade interna.
Neste contexto, foi conseguida a mobilidade de 488 colaboradores.
22
36

Especialista

Gestão

27,1%

Outras

Manutenção Técnica

Bastidores Programa
RTP

Jornalismo e Reportagem

0,6%

2011

Manutenção de Infraestruturas e Apoio aos Serviços

Audiovisuais e Produção
dos Media

13,9%

Média de horas de formação
por área de conhecimento
2010

Áreas de Formação 2011

4
13

De acordo com o Sistema de Gestão de Desempenho em vigor,
são avaliados todos os trabalhadores com mais de 6 meses de
exercício de funções com vínculo laboral permanente. Com isto,
em 2011 foram avaliados 98% dos colaboradores do sexo feminino, e 99% dos colaboradores do sexo masculino.

72 RTP – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

Relativamente ao Modelo de Avaliação de Desempenho em
vigor, este foi também objeto de uma simplificação, resumindo a ficha de avaliação de desempenho à componente de competências.

Colaboradores abrangidos pelo
Sistema de Gestão de Desempenho
Mulheres

Homens

Total

98% 99% 98%
95%
93%

2010

Prémio Iluminados RTP 2011

94%

2011

COMUNICAÇÃO E ENVOLVIMENTO

Em 2011 desenvolveram-se diferentes ações de comunicação
interna visando objetivos motivacionais, importantes para o
reforço da cultura empresarial. Este ano destacaram-se três
grandes iniciativas nesta área, o “Premio Iluminados 2011”
ação desenvolvida no âmbito do 54º aniversário da RTP, o
evento de homenagem aos trabalhadores com maior antiguidade e a comemoração da quadra natalícia.
Concomitantemente a empresa na Intranet disponibiliza
destaques, notícias e outras informações do interesse dos
seus colaboradores.

Ao longo dos anos a Casa do
Pessoal da RTP, fundada em
1959, tem desenvolvido a promoção cultural, desportiva,
recreativa e social dos seus
Associados.

Ao longo dos anos a Casa do Pessoal da RTP, fundada em 1959,
tem desenvolvido a promoção cultural, desportiva, recreativa e
social dos seus Associados. Para além de receitas próprias a
empresa atribuiu um subsídio de 140.000 (cento e quarenta mil
euros) para fazer face às várias atividades da Casa do Pessoal,
com destaque à organização das colónias de férias, uma das
suas atividades mais exigentes e gratificantes e a participação
em diversos torneios desportivos. Indo ao encontro da preferência dos seus Associados, a Casa do Pessoal organizou ao longo
do ano, algumas viagens nacionais e internacionais, atividades
muito importantes não só pelo seu aspeto lúdico, como também
e sobretudo pela aproximação que proporciona entre colaboradores do ativo e antigos colaboradores.

Atividade da Casa do Pessoal
RTP
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RECONHECIMENTO E BENEFÍCIOS

SAÚDE E SEGURANÇA

Além da remuneração base, a RTP recompensa o trabalho e
dedicação dos seus colaboradores com um alargado e competitivo conjunto de benefícios:

Rácio da remuneração Homens/Mulheres
por área do conhecimento
2010

Artes Visuais

• Centro de Atendimento para todos os Trabalhadores – Lisboa
e Porto – telefónico, presencial e eletrónico;

2011

• Plano de Prestação de Cuidados de Saúde. A assistência é
prestada nos serviços Clínicos da Empresa e pela rede de
entidades convencionadas;

0,8
1,0
2,3
2,3

Manutenção Técnica

Sistemas de Informação
e Multimédia

Produção de programas

• Apoio a familiares Deficientes;
• Gestão de Serviços de Restauração (Restaurantes e Cafetarias);

1,5
1,5

• Apoio e Atendimento a situações de carência social;
• Homenagem a Colaboradores (consagração de carreira) e
Convívio com Reformados;

1,4
1,4

Operação e Sistemas

• Festa de Natal para os filhos dos colaboradores que completem 12 anos até 31 de dezembro;
• Refeições de Natal e de Fim de Ano (para os colaboradores
em serviço nos dias 24 - jantar - 25 e 31 de dezembro - jantar
e 1 de janeiro);

1,0
1,0
2,7
2,6

Jornalismo

Documentação e Arquivo

0,9
1,0

Administrativa e similares

1,0
1,0

Especialista

1,0
1,0

Gestão

0,7
0,7
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• Programas de estágios curriculares e profissionais.

A garantia da saúde e segurança dos colaboradores é um dos
temas prioritários da RTP no que respeita à gestão dos seus
recursos humanos3.
Decorrente do dever da empresa em proporcionar boas
condições de higiene, saúde e segurança no trabalho, a RTP
assegura aos seus colaboradores:
• A existência de um Plano de Saúde para os colaboradores
e familiares;
• A atribuição de um complemento do subsídio de doença destinado a trabalhadores com situação de baixa por doença;

Para identificar situações que necessitem de melhorias e
implementar medidas corretivas, a RTP recorre anualmente
à verificação por uma entidade certificada neste âmbito. Em
2011, foi possível aferir a existência de algumas insuficiências
relativamente à questão da saúde e segurança no trabalho,
tendo a RTP assegurado a concretização das reparações
necessárias para melhorar as condições de trabalho e, consequentemente reduzir o número de acidentes de trabalho.
Em termos de indicadores de SHST:

• Seguro de Reforma;

Indicadores de desempenho
SHST

2010

2011

• Seguro de Acidentes Pessoais (com o dobro do valor para
trabalhadores expostos a situações de risco);

Número de óbitos relacionados
com o trabalho

0

0

• A possibilidade de o colaborador recusar a prestação de trabalho suplementar, invocando motivos atendíveis e horário
por turnos, desde que comprove a impossibilidade por motivo de doença verificada pelos serviços de medicina ocupacional.

Taxa de acidentes de trabalho

4,80

5,33

114,00

183,18

0,00

0,00

Em 2011, em termos da área da Saúde, foram renegociadas condições mais favoráveis à Empresa e aos colaboradores, foram desenvolvidas novas funcionalidades no sistema
de apoio a esta área, contribuindo com um melhor nível de
serviço e resposta. Foi implementado o sistema prescrições
eletrónicas do Serviço Nacional de Saúde nos postos clínicos
da Empresa.

Nota: Não foi calculado o rácio para a área do conhecimento “Manutenção de
Infraestruturas e Apoio aos Serviços”, uma vez que nesta área apenas existem
colaboradores do sexo masculino.

3 Todas estas matérias estão contempladas no Acordo de Empresa da

RTP

Taxa de dias perdidos por
acidente profissional
Taxa de absentismo

Nota: A RTP contabiliza o número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais de forma agregada, pelo que a taxa de acidentes de trabalho reflete os
acidentes no trabalho, no percurso casa/trabalho, bem como as doenças ocupacionais.
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GRUPO DE TRABALHO DE SHST

ASSOCIAÇÕES DE REFORMADOS

De forma a identificar, de forma contínua, medidas de melhoria
das condições de saúde e segurança oferecidas aos colaboradores, foi criado um Grupo de Trabalho de SHST constituído
por um representante da área de segurança, um representante da área de logística/edifícios, bem como dois representantes da área de recursos humanos.
O grupo reúne com a frequência necessária para responder
a todas as situações consideradas determinantes para que
seja possível manter um bom funcionamento da questão da
saúde e segurança no trabalho. Em 2011, o grupo garantiu a
resolução de todas as situações de risco elevado e algumas
de risco médio identificadas, tendo igualmente desenvolvido o
Manual de Procedimentos para a Segurança e Saúde do Trabalho da RTP.

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
Uma das formas de prevenção e atenuação de consequências relacionadas com a ocorrência de acidentes no local de
trabalho é a promoção de ações de formação e sensibilização
dos colaboradores para temáticas relacionadas com a saúde
e segurança.
As ações de formação e sensibilização promovidas têm como
objetivo, por um lado, reduzir riscos associados à ocorrência
de acidentes de trabalho, por outro, preparar os colaboradores
para agir corretamente em situações de emergência.
Nos últimos dois anos foram promovidos quatro programas de
formação e sensibilização relacionados com temas de saúde e
segurança, registando o total de 201 participações.
No que toca à garantia da saúde, foram elaborados exames
de saúde a todos os colaboradores, tendo em conta a periodicidade exigida e as funções desempenhadas por cada um dos
colaboradores.

Programas
de formação
e sensibilização
em SHST

Participantes
em 2010

Participantes
em 2011

102

9

49

0

0

8

0

5

Rastreio da Voz

0

20

Trabalhos em Altura

0

13

Primeiros Socorros
Fatores de Risco
Psicossociais
Suporte Básico de Vida
(SBV)
Transporte Manual de
Cargas

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

A RTP garante o exercício do direito à liberdade de associação
por parte dos seus colaboradores através do cumprimento da
lei geral. Quase a totalidade dos cola-boradores da RTP (99,6%)
estão abrangidos pelo Acordo da Empresa (AE). Apenas não
estão abrangidos os trabalhadores não sindicalizados, que
optaram por não aderir aos Acordos Coletivos de Trabalho.
Em relação às atividades sindicais e da Comissão de Trabalhadores, a empresa faculta instalações e meios técnicos
para a realização de reuniões e de plenários de trabalhadores,
estando previsto no AE:
• O direito ao desenvolvimento da atividade sindical no interior da Empresa, nos termos legais, bem como a possibilidade de proceder à transferência de parte ou da totalidade
do crédito de horas a favor de outros delegados na mesma associação sindical;
• A garantia, dentro dos limites legais, aos dirigentes e delegados sindicais e aos trabalhadores com funções na Comissão de Trabalhadores o exercício normal destes cargos, sem
perda de quaisquer direitos ou regalias decorrentes ou não
da prestação efetiva de trabalho;
• Prestar às associações sindicais, sempre que o solicitem,
os esclarecimentos referentes às relações de trabalho na
Empresa;
• Deduzir às retribuições dos colaboradores, nos termos da
Lei, as quotizações sindicais.

Quer a Associação de Reformados e Pensionistas da Radiotelevisão Portuguesa, quer a Associação de Aposentados e
Reformados da RDP dispõem de instalações cedidas pela empresa, bem como um subsídio anual de 23.250 €, para apoio
às suas atividades. As atividades promovidas por estas associações têm como principal objetivo a defesa dos interesses
dos seus associados, e que vão desde os planos de ação social
(para os associados mais carenciados), convívios, promoção
de idas a espetáculos e ainda, no caso da rádio, ações de proximidade prestadas pelo seu núcleo de voluntariado.

Bastidores Programa
RTP

Estúdio
RTP
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APOIOS DIRETOS À COMUNIDADE

FEIRA DA SOLIDARIEDADE RTP
Em 2011, foi relançada a homepage da RTP, com início da nova
linha gráfica do sítio da empresa, no último trimestre do ano,
revelando também uma nova aposta editorial no que diz respeito às notícias, em muito reforçadas.
Ao nível de apoios e parcerias, a RTP continuou a apoiar ao
longo do ano a divulgação de vários eventos no âmbito da
publicidade institucional, nomeadamente na área da música,
do teatro, do cinema, das artes e do desporto, mas também em
conferências, campanhas de prevenção e de solidariedade.
Nas redes sociais a RTP aumentou bastante a sua presença,
registando-se como a primeira marca portuguesa no Google+,
reforçando a sua presença no Flickr, Youtube e Twitter, e ampliando para mais de 70 contas ativas no Facebook num total
de 1.400.000 seguidores nesta rede social no final do ano.

A RTP destacou-se como a
primeira marca portuguesa
no Google+

Twitter

O sítio da RTP contabilizou em
2011 mais de 59 milhões de
visitas.
Na área da Web, continuaram a desenvolver-se os primeiros
estudos, com carácter regular, sobre a presença da RTP na internet contribuindo igualmente para adequar a oferta ao consumidor/cidadão. Quanto às audiências no meio Web, revela-se
pertinente o facto de o sítio da RTP contabilizar em 2011 mais
de 59 milhões de visitas, segundo dados fornecidos pela plataforma da Marktest, Netscope, o que representa um aumento
de 17.700 mil visitas comparativamente ao ano anterior.
A participação em projetos em benefício da comunidade, quer
no âmbito da solidariedade social, quer em iniciativas de promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento, da promoção da saúde e da vida saudável, da promoção da cultura
e de sensibilização social são projetos e desafios a que a RTP
nunca deixou de estar alheia.

Iniciativa interna de angariação de fundos a favor da Bolsa
Social do CADIN. Com o conceito 1€ = 1 produto, a RTP
realizou a sua 1ª Feira de Solidariedade e conseguiu angariar
aproximadamente € 4.500. Este valor foi destinado para ajudar
3 das 350 crianças que a Bolsa Social apoia. O Sandro que é
autista e tem problemas específicos na linguagem, a Júlia que
é hiper-ativa e tem dislexia, e Gaspar com trissomia 21. Em
apenas 3 dias conseguimos que estas 3 crianças sejam mais
felizes e que o seu dia-a-dia seja um pouco mais fácil.

BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DOS PALOP
No âmbito do programa de atribuição de bolsa para estudos
superiores da Fundação Cidade de Lisboa, a RTP financia a
bolsa para um estudante Universitário de um dos PALOP.
Alguns dos estudantes participantes no programa fazem
também estágio na RTP.

Google +

Feira da Solidariedade
RTP
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PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS
EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE

A RTP tem-se associado a vários projetos em benefício da comunidade ao nível do apoio institucional e da oferta de campanhas de divulgação. A maior parte destes projetos incide
sobre as seguintes áreas:

Áreas de atuação
Solidariedade Social
Direitos Humanos e Desenvolvimento
Saúde e Vida Saudável

Dia V - Voluntários Precisam-se - Encontro entre as instituições/associações de caráter social, com preocupações em
várias valências da sociedade, e todas as pessoas interessadas
em disponibilizar o seu tempo e trabalho, na ajuda a terceiros.
A Antena 3 associou-se ao projeto com oferta de campanha de
divulgação.

Corrida Sempre Mulher – O evento contou com a participação
de 12.000 pessoas (Parque das Nações em novembro) e 5.000
(Oeiras em abril). A Antena 1 associou-se a ambas as corridas
com a oferta da campanha de divulgação. A Antena 1 esteve
presente em ambos os locais com comunicação da marca e na
produção de sacos-mochila de apoio aos participantes.

Corrida Cruz Vermelha Portuguesa “Corre por um Portugal mais Feliz” - Projeto criado para apoiar as famílias mais
carenciadas e vulneráveis à crise que o país atravessa. A RTP
apoiou com divulgação no âmbito da publicidade institucional.
As principais rádios da RTP ofereceram campanha nas suas
antenas principais: Antena 1, 2 e 3.

1ª Gala PULMONALE - A Pulmonale – Associação Portuguesa
Contra a Luta do Cancro do Pulmão, criou esta iniciativa para
recolher fundos de modo a dar continuidade ao trabalho de
consciencialização da população para esta doença que Portugal regista a cada ano 3500 novos casos. A RTP apoiou com
divulgação no âmbito da publicidade institucional.

Marcha de Luta Contra Fome - Iniciativa que decorre anualmente em diversos países, com o objetivo de recolher fundos
para as ações do Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas para melhorar a alimentação e a saúde de crianças em idade escolar que vivam numa situação de pobreza extrema. A RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade
institucional. A Antena 1 ofereceu a campanha de divulgação.

Ignorar o Cancro da Mama é Ignorar Aqueles de Quem Gosta A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) iniciou em setembro
do passado ano a comunicação de uma campanha nacional de
prevenção do cancro da mama. A campanha visou sensibilizar
sob o mote “Tempo de Viver”, dois públicos-alvo: as mulheres
mais jovens e as mais velhas. A campanha pretende alertar
para a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama
através da ida regular ao médico e a realização da mamografia.
A RTP ofereceu campanhas de divulgação nas suas principais
antenas: Antena 1, 2 e 3.

Cultura
Ambiente

INICIATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
Parte de Nós - No Ano Europeu do Voluntariado, a RTP associou-se à EDP e lançou desafio aos colaboradores a juntarem-se ao projeto nacional, “Parte de Nós”, para recuperar
e humanizar 12 hospitais de norte a sul do País. Campanha
de divulgação interna e divulgação no âmbito da publicidade
institucional.

APCC - Associação para a Promoção
Cultural da Criança

3ª Corrida Contra Cancro - Iniciativa que visou a angariação de
fundos “vitais para a sobrevivência” da União Humanitária dos
Doentes com Cancro (UHDC). A RTP apoiou com divulgação no
âmbito da publicidade institucional. A Antena 1 apoiou também
este evento, oferecendo a campanha de divulgação.

Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro Campanha de cariz institucional para angariação de fundos
para a luta contra a doença. A Antena 1 tem já histórico de
apoio a esta causa e ofereceu a campanha de divulgação.
Dia Mundial da Voz 2011 - II Gala de Solidariedade a favor do
Núcleo de Laringectomizados do Hospital Garcia de Orta - O
Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Garcia de Orta assinalou o dia com diversas ações de carácter local. Organizou
a 1ª Gala de Solidariedade do Dia Mundial da Voz, cuja adesão
quer por parte dos artistas quer de todos os outros profissionais que com a organização colaboraram foi excepcional,
permitindo assim apoiar a CERCISA na aquisição de equipamentos para o seu Lar Residencial. A Antena 3 associou-se ao
projeto oferecendo campanha de divulgação.
Olimpíadas do Braille - A ACAPO promoveu as “1.as OLIMPÍADAS DO BRAILLE”. Trata-se de um concurso que visa, sobretudo, promover o Braille, enquanto sistema facilitador da
autonomia das pessoas com deficiência visual. A RTP apoiou
com divulgação no âmbito da publicidade institucional. As
principais rádios da RTP ofereceram campanha nas suas antenas principais: Antena 1, 2 e 3.
Campos de Férias APCC - Projeto Pedagógico da Associação
para a Promoção Cultural da Criança no Projeto Pedagógico.
A RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade institucional. A Antena 1 apoiou esta ação, oferecendo a campanha
de divulgação.

DesConcerto Natal
Operação Nariz Vermelho (ONV)

84 RTP – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

DesConcerto de Natal - Operação Nariz Vermelho (ONV) - A
missão da ONV é levar alegria às crianças hospitalizadas, mostrando que o humor, o sonho e a fantasia podem continuar a
fazer parte das nossas vidas. A RTP apoiou a divulgação do
espetáculo no âmbito da publicidade institucional.
APSI - Campanha de Prevenção dos Afogamentos com Crianças - “A Morte por Afogamento é Rápida e Silenciosa” - Campanha com o objetivo de impedir que mais vidas se percam, e
ao mesmo tempo alertar e sensibilizar cidadãos, profissionais
e entidades estatais para este problema. A RTP apoiou com
divulgação no âmbito da publicidade institucional.
Linha FDTI - Linha de ajuda no âmbito da Internet Segura. A
RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade institucional. As Antenas 1, 2 e 3 apoiaram esta iniciativa, oferecendo
a campanha de divulgação.
Maior Estendal do Mundo - Campanha nacional de recolha de
roupa. A RTP associou-se a esta campanha através da divulgação interna e disponibilização de contentores para recolha
de peças. Apoio na divulgação no âmbito da publicidade institucional.

Iniciativa Maior Estendal do Mundo
RTP
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Associação Karingana Wa Karingana - Campanha de responsabilidade social que visa a recolha de livros em todo o país
para serem entregues em instituições selecionadas de apoio
a crianças em Moçambique. As rádios da RTP ofereceram a
campanha de divulgação nas suas antenas principais: Antena
1, 2 e 3.
Programa LUNDA SUL - Campanha de recolha de livros para
Angola. A RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade
institucional.
Concurso Realize o seu Sonho (Associação Realizar) - Concurso promovido pela Acredita Portugal, associação sem fins
lucrativos, que se destina a todas as pessoas que tenham um
projeto ou sonho por concretizar, independentemente da sua
faixa etária ou formação académica. A Antena 1 associou-se a
este projeto com oferta de campanha de divulgação.
Concerto por uma Causa - Concerto a favor dos hospitais
pediátricos de Lisboa que juntou a Antena 2 e a Orquestra Metropolitana com o objetivo de levar a música até às unidades
médicas onde muitas crianças e jovens passam horas, por vezes
dias, alguns meses. A música pode ajudar estas crianças, no
seu estado de doença, levando-as a recuperar melhor e a criar
um melhor ambiente para todos, pacientes, médicos, enfermeiros. Além do concerto, que serviu para angariar fundos que
reverterão para o projeto, divulgou-se também a mensagem
de recolha de discos, aparelhagens, colunas para espalhar pelos
hospitais pediátricos de Lisboa. A Antena 2 efetuou a gravação
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do concerto para posterior transmissão, ofereceu a campanha
(também na Antena 1).

INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DO
DESENVOLVIMENTO

II Congresso Internacional do CADIN - O CADIN, instituição
de solidariedade social de apoio às crianças. O programa contou com 13 conferências principais, mais de 30 comunicações
englobadas em painéis temáticos, 15 workshops, contando
sempre com a presença de especialistas nacionais e internacionais. Haverá ainda espaço para apresentação de posters
científicos. A Antena 1 associou-se ao projeto oferecendo campanha de divulgação.

Dia Mundial Contra Trabalho Infantil - Comemora-se todos os
anos a 12 de junho, e tem como objetivo a conjugação de esforços do movimento global para eliminar o trabalho infantil.
A RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade institucional.

Pirilampo Mágico 2011 - A iniciativa “Pirilampo Mágico” acontece desde 1987, celebrando este ano, os seus 25 anos. Esta
emblemática ação de cariz social conta com a parceria da Fenacerci e da Antena 1 e é considerada uma das maiores ações
de solidariedade a nível nacional A iniciativa tem como objetivo a recolha de fundos através da venda do pirilampo mágico,
onde a totalidade dos lucros revertem a favos das associações
Cerci de todo o País. A esta campanha podem aderir todas as
suas associadas e outras associações não lucrativas similares,
que prestem apoio a pessoas com deficiência intelectual. A
Antena 1 tem o seu logótipo inserido na fita que acompanha a
mascote “Pirilampo Mágico”, nos materiais de comunicação e
ofereceu campanha de divulgação da iniciativa.

Campanha de Sensibilização para Integração de Pessoas
com Deficiência (Associação Salvador) - Campanha de cariz
institucional de sensibilização para a integração das pessoas
com deficiência motora e/ou acessibilidades. Tem como objetivo a sensibilização dos jovens para a deficiência e transmitir-lhes uma mensagem positiva mostrando que as pessoas com
deficiência têm capacidades assim como o direito a ter uma
participação ativa na sociedade. A Antena 3 ofereceu a campanha de divulgação.
Raro, mas Iguais - No dia 28 de fevereiro assinalou-se o Dia
Mundial das Doenças Raras. No ano de 2011, a Aliança Portuguesa de Associações das Doenças Raras realizou uma conferência no IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular,
no Porto, de forma a assinalar o Dia das Doenças Raras, sob
o tema RAROS, MAS IGUAIS. As principais rádios de RTP ofereceram campanha nas suas antenas principais: Antena 1, 2 e 3.

Raros mas Iguais
RTP
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Reabilitar em Palco II - Esta iniciativa teve como objetivos sensibilizar a comunidade para as atividades culturais na área da
reabilitação, promover o convívio entre os participantes e valorizar o trabalho desenvolvido pelas pessoas com deficiência. A
RTP apoiou esta ação com a divulgação no âmbito da publicidade institucional.
ODD 2011 - Os Dias do Desenvolvimento - Uma iniciativa da
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com organização do IPAD - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento. Os desafios do desenvolvimento e a responsabilidade social são os temas debatidos com especial enfoque para
os contributos que as universidades têm produzido sobre esta
matéria. A Antena 1 associou-se ao projeto oferecendo a campanha de divulgação.
Semana Global do Empreendedorismo - Movimento internacional que envolve mais de 120 países. A RTP apoiou esta
iniciativa com a sua divulgação no âmbito da publicidade institucional.
Ano Internacional da Juventude - Comemoração do ano Internacional da Juventude. A RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade institucional.

Associação Salvador

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIDA SAUDÁVEL
Dia Mundial do Coração 2011 - Campanha da Fundação Portuguesa de Cardiologia que pretendeu mobilizar a população
portuguesa para a prática de atividades físicas e desportivas.
As Antena 1, 2 e 3 associaram-se ao projeto oferecendo campanha de divulgação.
Campanha Nacional de Rastreios Visuais – No Dia Mundial
da Visão a Associação Nacional dos Ópticos lançou uma
campanha para sensibilizar a população para a prevenção dos
problemas visuais, oferecendo rastreios visuais gratuitos a
toda a população. As rádios da RTP ofereceram campanha nas
suas antenas principais: Antena 1 e 2.
Tour Agarra a Vida 2011 - O Tour Agarra a Vida resulta da celebração de um protocolo com o Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT), de forma a realizar ações de prevenção do
consumo de drogas e estupefacientes, utilizando como instrumento preventivo os desportos radicais. A Antena 3 associa-se
a este projeto há vários anos. Oferta de campanha de divulgação na Antena 3 para os vários locais por onde passou.
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Jogo de Cintura para uma Contraceção Segura - A Associação Para o Planeamento da Família (APF) lançou uma campanha que visa alertar os jovens para escolhas seguras na
contraceção. A campanha da APF tem o apoio do Ministério da
Saúde e da Sociedade Portuguesa de Contraceção. A Antena 3
associou-se ao projeto oferecendo a campanha de divulgação.

INICIATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

É melhor saber – VIH - O Movimento É MELHOR SABER é
uma iniciativa da sociedade civil, com o objetivo de alertar os
cidadãos para a importância do diagnóstico precoce do VIH/
SIDA. A RTP apoiou com divulgação no âmbito da publicidade
institucional.

Green Project Awards - O GREEN PROJECT AWARDS (GPA), é
uma iniciativa da Agência Portuguesa do Ambiente, da Quercus
e da GCI. Trata-se de um prémio de referência em Portugal
para projetos que representem um compromisso efetivo e
com resultados na promoção do Desenvolvimento Sustentável.
A Antena 1 associou-se ao projeto oferecendo campanha de
divulgação.

INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA CULTURA

ENERVIDA’11 - Feira e Conferência de Energias Renováveis e
Eficiência Energética. A RTP apoiou com divulgação no âmbito
da publicidade institucional. A Antena 1 associou-se ao projeto
ao qual ofereceu campanha de divulgação.

ENTRE | PALAVRAS - Fórum em formato pedagógico de incentivo à leitura e ao debate. A RTP apoiou a iniciativa com
divulgação no âmbito da publicidade institucional. As Visitas do
Micas - Ação Educativa do Museu RTP, com o desenvolvimento
de conceito e produção de material pedagógico a ser utilizado
no decurso das visitas à Coleção Museológica.

Campanha de Divulgação da Linha de Apoio Narcótico - Campanha institucional de promoção à linha telefónica de apoio
dos Narcóticos Anónimos, da Associação Portuguesa de Narcóticos Anónimos. As Antenas 1 e 3 ofereceram campanha de
divulgação.

Princípes do Nada
RTP
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ABORDAGEM AO AMBIENTE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Para além das diversas ações de formação, destacadas em
capítulo próprio deste Relatório, a RTP desenvolveu pela
primeira vez, em novembro de 2011, duas sessões em Lisboa
e uma no Porto, num total de 9 (nove) horas dedicado ao tema
“Os valores da Sustentabilidade”. Estas ações tiveram a participação de 58 colaboradores, num total de formação de 174
horas.

Custos com a Gestão Ambiental
Auditoria ambiental - Avaliação da
Qualidade do Ar Interior do Edifício Sede
Formação em Sustentabilidade
a colaboradores

Em 2011, a RTP consumiu cerca de 118.000 GJ de energia durante a sua atividade, o que representa uma redução de 1%
face ao ano anterior.
A maior parte da energia consumida (81%) prende-se com o
consumo de eletricidade, os restantes 19% dizem respeito ao
consumo de combustíveis.

Consumo de energia (GJ)
4.985 €

Energia indireta (eletricidade)

Energia direta (combustíveis)

1.135 €

Para além das medidas conducentes à adoção de comportamentos sustentáveis, tais como a promoção da eficiência
energética, gestão eficiente da água, redução da utilização de
papel, a RTP procedeu à sua inscrição no SIRAPA e tem vindo a
colocar nas peças dos concursos critérios de seleção de cariz
ambiental.

Formação em sustentabilidade
• 58 colaboradores
• 174 horas
• Lisboa e Porto

96.333
(81%)

95.487
(81%)

22.328
(19%)

21.882
(19%)
2010

CONSUMO DE ELETRICIDADE
A utilização de energia elétrica é indispensável à atividade diária
da RTP. Em média, em 2011 a RTP consumiu cerca de 72.669
KWh de eletricidade por dia nas suas instalações e emissores,
o que equivale ao consumo de 35 KWh por dia por colaborador.
As medidas de eficiência energética levadas a cabo nas várias
instalações da empresa levaram a uma redução de 1% no consumo de energia elétrica, face ao ano anterior.
Relativamente ao consumo de energia por fonte primária,
cerca de 67% da eletricidade consumida provém de fontes de
energia renováveis.

Consumo de eletricidade (KWh) por dia

72.669

2011

Redução de consumos:
• eletricidade:1%
• combustíveis: 2%

3.219
(3%)

6.957
(7%)

9.623
(10%)
11.397
(12%)
16.641
(18%)

11.700
(12%)

Hídrica (hídrica e hídrica
PRE)
Eólica
Cog. e micropod. PRE

35.951
(38%)

Gás natural
Carvão
Nuclear
Outras

73.313

2010

Consumo de eletricidade
por fonte primária (GJ)

2011
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EMISSÕES DE CARBONO

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Consumo de combustíveis (GJ)

O consumo de combustíveis (consumo direto de energia) é,
na sua quase totalidade, utilizado pela atividade da frota comercial. Em 2011, a RTP reduziu o consumo de combustíveis
em 2%. O consumo de gasóleo totaliza cerca de 96% do consumo total de combustíveis, o que acarreta não só vantagens
económicas, como também benefícios para o meio ambiente.
Consciente da pro-blemática atual associada ao aquecimento
global e às alterações climáticas, a RTP tem levado a cabo uma
série de medidas com vista ao aumento da respetiva eficiência
energética e, consequentemente, da redução da emissão de
gases com efeito de estufa relacionados com a sua atividade.

Gasóleo

Outros (gasolina e gás natural)

850
(4%)

884
(4%)
20.999
(96%)

21.477
(96%)
2010

2011

Medidas para aumentar a eficiência energética
• Programação da iluminação interior de acordo com as
necessidades, desligando iluminação e sistemas de acordo
com os horários de trabalho;
• Instalação de sensores de movimento em diversos espaços
públicos;
Alteração para equipamentos mais eficientes

• Substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de
baixo consumo ou fluo compactas;
• Virtualização dos servidores;
• Aquisição de equipamentos audiovisuais com elevada eficiência
energética;

A RTP contabiliza a emissão de gases com efeito de estufa
(GEE) de acordo com os 3 âmbitos definidos pelo Greenhouse
Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard
(GHG Protocol)4, permitindo um maior nível de transparência
e comparabilidade ao longo do tempo.
Limites operacionais da contabilização das emissões de GEE
pela RTP:

Emissões de âmbito 3:
outras emissões indiretas de GEE
• Inlcui todas as outras emissões indiretas de GEE que são uma
consequência das atividades da empresa, mas que ocorrem
em fontes que não pertencem ou não são controladas pela
empresa. Neste caso, incluem-se as emissões decorrentes
de viagens dos colaboradores ao serviço da empresa.

Emissões de âmbito 1
emissões diretas de GEE
• Inlcui as emissões de GEE prevenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa. No caso da RTP, as
emissões de âmbito 1 incluem aquelas que são provenientes
da utilização de combustíveis pela frota e as que decorrem da
ocorrência de fugas de equipamentos de gases de refrigeração
e de ar condicionado.

Inventário das Emissões de GEE (ton C02)
2009

1.656

Emissões de âmbito 2:
emissões indiretas de GEE
• Integra as emissões de GEE que resultam da produção de
eletricidade adquirida e consumida pela empresa.

5.688

2010

5.778

1.623
594

737

Emissões de
Emissões de
Emissões de
âmbito 1: emissões âmbito 2: emissões âmbito 3: emissões
diretas de GEE
indiretas de GEE
indiretas de GEE

• Aquisição de viaturas ecológicas para a frota automóvel.
• Promoção de ações de formação em sustentabilidade;
Sensibilização dos colaboradores

Numa vertente mais educacional, tendo em consideração
o elevado impacte da RTP na disseminação de informação
na sociedade, a empresa tem igualmente vindo a reforçar a
promoção de programas e reportagens de rádio e televisão

• Sensibilização para a utilização da luz natural em detrimento
da iluminação artificial;

Estúdio
RTP Informação

• Sensibilização para a correta utilização dos dispositivos de
iluminação e equipamentos técnicos e para regras gerais de
poupança.

que abordem temas relacionados com o meio ambiente (ver
capítulo 5 – Contribuição para o Desenvolvimento Económicosocial).

4Conjunto de diretrizes que visam orientar as empresas e outras organizações
na inventariação e gestão de GEE causados pela sua atividade. Para consultar
o GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard aceda a http://
www.wbcsd.org/web/publications/ghg-protocol.pdf.
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Em 2011, as emissões de GEE causadas pela atividade da RTP
mantiveram-se relativamente constantes face ao ano anterior.
A maior subida nas emissões de GEE verifica-se nas emissões
de âmbito3 – emissões que resultam das viagens de colaboradores ao serviço da empresa em meios de deslocação não
controlados pela RTP (avião e comboio), que sofreram um aumento de 24%, o que se deve ao maior número de kms realizados por meio de avião. Apesar de este ser um meio mais
poluente face a outros transportes coletivos de passageiros de
média/longa distância, este proporciona uma maior comodidade e rapidez nas deslocações de colaboradores, proporcionando-lhes uma maior qualidade de vida no trabalho.

Frota
RTP

GESTÃO EFICIENTE RECURSOS

GESTÃO DO CONSUMO DE PAPEL

Consumo de papel (ton)
Papel reciclado

Papel virgem

36,1

25,4
75%

8,6

8,7
25%

2010

2011
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GESTÃO DO CONSUMO DE ÁGUA

Devido à natureza da sua atividade, a RTP faz um consumo
intensivo de papel. No entanto, a empresa tem vindo a realizar
um esforço de otimização do uso deste recurso, tendo reduzido o consumo de papel em cerca de 24% em 2011 face ao
ano anterior. Em 2011, cada colaborador utilizou, em média,
19 folhas de papel por dia.
Para reduzir o impacte ambiental associado ao elevado consumo de papel, tem-se também dado preferência à utilização
de papel reciclado. Em 2011 cerca de 75% do papel consumido
proveio de processos de reciclagem. Existem impressoras
centralizadas em todas as áreas da empresa.

Consumo de água (m3)
Rede pública

Furo

7.000
7.000

81.102

76.286

2010

2011

Adicionalmente, para evitar impressões desnecessárias, optou-se por fazer uma centralização das impressoras em todas
as instalações da empresa.

Nº de folhas utilizadas por colaborador por dia

Consumo de água (2011)
Furo
8%

9

11

Rede pública 92%

2010

2011

Redução do consumo de papel
em 24%

Redução do consumo de água
em 5%
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Em 2011, a RTP consumiu cerca de 83 mil m3 de água durante
a sua atividade, o que equivale a uma otimização no consumo
deste recurso na ordem dos 5%. A grande parte da água consumida (92%) teve proveniência da rede pública de abastecimento e os restantes 8% tiveram como fonte o furo artesiano
para captação de água situado nas instalações da sede da empresa em Lisboa.
Para reduzir o consumo de água, além da sensibilização dos
colaboradores para o não desperdício de água, foram também
instalados redutores de caudal nas torneiras das instalações
da sede da empresa.

GESTÃO DO CONSUMO DE RESÍDUOS

Como uma empresa responsável, a RTP incentiva os seus colaboradores a separarem os resíduos produzidos. Para tal, nos
vários edifícios da RTP são disponibilizados ecopontos onde os
colaboradores podem colocar os seus resíduos.

Resíduo

Quantidade
produzida em
2011*

Método de
deposição

Resíduos
Sólidos
Urbanos (RSU)

2.745.600 L

Aterro

Papel e cartão

1.372.800 L

Reciclagem

Plástico

800.800 L

Reciclagem

Vidro

28.600 L

Reciclagem

Pilhas e
baterias

150 KG

Reciclagem

N.D.

Reciclagem

Lâmpadas

(*)Estes valores foram apurados com base numa estimativa de acordo com a capacidade dos equipamentos de separação e a periodicidade da recolha. Estes
valores referem-se apenas ao Edifício Sede.

PROGRAMA ECO RTP

O Programa Eco RTP é o programa de reciclagem da implementado pela empresa com vista a sensibilizar todos os colaboradores para a recolha seletiva dos resíduos produzidos.
No âmbito deste programa, foram colocados pontos de separação para os vários tipos de resíduos nas várias instalações
da RTP.

Edifício Sede
RTP
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SOBRE O RELATÓRIO
NOTAS METODOLÓGICAS

O Relatório de Sustentabilidade 2011 da RTP demonstra a contribuição do Grupo RTP para o desenvolvimento sustentável.
O relatório dá continuidade ao ciclo anual de publicação de
relatório de sustentabilidade iniciado em 2009. Os conteúdos
apresentados ao longo deste relatório referem-se a todas as
operações do Grupo RTP em 2011 – televisão e rádio -, nas
localizações em Portugal e nas delegações nacionais e internacionais.
Os temas incluídos no relatório foram selecionados tendo em
conta:
• Os resultados da análise de benchmark realizada com o
objetivo de identificar as melhores práticas de sustentabilidade no setor dos media, bem como os temas tratados no
reporte;
• A análise das questões levantadas pelas partes interessadas
nos vários mecanismos de diálogo existentes;

De seguida são apresentados os critérios adotados para a
medição de dados e indicadores:

O rácio entre a remuneração média por área do conhecimento
consiste na divisão da média da remuneração base dos homens por cada área do conhecimento pela média da remuneração base das mulheres nas mesmas áreas. A remuneração
média engloba a remuneração por categoria, a remuneração
de senioridade (antiguidade) e o subsídio de integração (quando aplicável).

TAXA DE ACIDENTES:

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

A taxa de acidentes foi calculada de acordo com a seguinte
fórmula:

Para o cálculo do consumo direto de energia (consumo de
combustíveis) em GJ foi utilizada a seguinte fórmula:

Nº total de acidentes
de trabalho

TA =

Nº de horas trabalhadas
pelo total de colaboradores

x 200.000

O fator 200.000 deriva da multiplicação de 50 semanas por 40
horas de trabalho de 100 colaboradores.

A prioritização dos temas a incorporar no relatório foi realizada
durante os workshop de sustentabilidade em que participaram
cerca de 58 colaboradores da empresa (ver página 90).

A taxa de dias perdidos foi calculada de acordo com a seguinte
fórmula:

O relatório de sustentabilidade do Grupo RTP é elaborado de
acordo com as Diretrizes para a Elaboração de Relatórios de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI) – versão
G3.1, apresentando uma auto declaração de nível B.
Níveis de aplicação
Obrigatório

Autodeclaração

Opcional

Verificação por
3.ª parte
Verificação GRI

C

C+

B

B+

A

TDP =

Nº total de horas
trabalhadas

Gasolina
x 200.000
Gás natural

O consumo de energia por fonte primária foi calculado com
base no mix energético do principal fornecedor de energia
elétrica (EDP Serviço Universal), fornecido a-nualmente pela
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O valor do consumo de energia por fonte primária consiste numa
aproximação uma vez que não tem em consideração a eficiência
energética do fornecedor de energia.

EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GEE

• Emissões de fugas de equipamentos de refrigeração = Recarga de gases refrigerantes (kg) x Fuga anual x FE5;

Fatores de Conversão
PCI
Densidade
PCI
Densidade
PCI
Massa volúmica

• Emissões do consumo indireto de energia = Consumo de
eletricidade (KWh) x FE;

43,3 GJ/ton

• Emissões das deslocações ao serviço da empresa = Km percorridos por meio de deslocação x FE.

0,845 ton/m3
44,8 GJ/ton
0,7475 ton/m3
0,03846

Para a conversão dos consumos de energia para emissões de
GEE, foram utilizados os seguintes fatores de emissão:

GJ/m3

0,725 kg/m3

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TAXA DE ABSENTISMO:

Âmbito das emissões

A taxa de absentismo foi calculada de acordo com a seguinte
fórmula:

Emissões do consumo direto
de energia

A+

x

TA =
x

Nº total de dias
perdidos

Gasóleo

Na transformação dos consumos de eletricidade de KWh para
GJ foi utilizado o fator de conversão: 1 KWh = 0,0036 GJ (Fonte:
Agência Internacional de Energia e GRI).

• Emissões do consumo direto de energia = Consumo de combustível (GJ) × Fator de emissão (FE);

recorrendo aos seguintes fatores de conversão:

Fonte de energia
primária

TAXA DE DIAS PERDIDOS:

CONSUMO INDIRETO DE ENERGIA

Para o cálculo das emissões de GEE foram utilizadas as
seguintes fórmulas:

Consumo de combustível x Poder Calorífico
Inferior (PCI) x Densidade
1000

• As prioridades estratégicas da empresa.

A RTP utilizou a metodologia AA 1000 SES para a identificação
dos seus stakeholders. Como resultado dessa análise consideraram-se os stakeholders listados nas páginas 38 e 39.

RÁCIO DA REMUNERAÇÃO MÉDIA ENTRE HOMENS/
MULHERES POR ÁREA DO CONHECIMENTO

Nº total de horas
de absentismo

x 100
Nº total de horas trabalháveis
pelo total de colaboradores

sendo que as horas de absentismo excluem as horas de
ausência por licenças permitidas por lei, como férias, estudos,
maternidade/paternidade e luto.

Âmbito 1

Fator de emissão
Gasóleo

74,1Kg CO2/GJ

BP

Gasolina

68,6Kg CO2/GJ

BP

Gás Natural

56,1Kg CO2/GJ

APA

R410A

1790Kg CO2/Kg

LEED

R407

1653Kg CO2/Kg

IPPC

R427A

1830Kg CO2/Kg

Climalife

Eletricidade
(2010)

230g CO2/KWh

ERSE

Eletricidade
(2011)

234g CO2/KWh

ERSE

Avião

0,14kg CO2 e/pax.km

DEFRA

Comboio

0,06kg CO2 e/pax.km

DEFRA

Emissões de fugas de
equipamentos de refrigeração

Âmbito 2

Âmbito 3

Emissões do consumo indireto
de energia

Fonte

Emissões das deslocações ao
serviço da empresa

5 Utiliza-se uma estimativa da fuga de gases de 5,5% ao ano das recargas efetuadas nesse mesmo ano (baseados nos dados do GHG Protocol que indicam
que a fuga média é de 1 a 10%).
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INDICADORES GRI

Nível de
reporte

Indicadores

Página

Resposta direta

1. Estratégia e Análise
1.1 Declaração da pessoa com maior poder de decisão
na organização sobre a relevância da sustentabilidade
para a organização e a sua estratégia.

T

6

1.2 Descrição dos principais impactes, riscos e
oportunidades, relacionados com a atividade da
empresa.

T

25-26, 34,
44

2. Perfil Organizacional
2.1 Denominação da organização relatora.

T

18

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços.

T

18-23

2.3 Estrutura operacional da organização.

T

29

2.4 Localização da sede social da empresa.

T

Contracapa

2.5 Países em que está presente e nome daqueles
com operações relevantes para as questões de
sustentabilidade abordadas no relatório.

T

19

2.6 Tipo e natureza jurídico-legal de propriedade.

T

18

2.7 Mercados abrangidos.

T

19

2.8 Dimensão da organização relatora.

T

18,19,68

2.9 Principais alterações que tenham ocorrido
referentes à dimensão, à estrutura organizacional ou
à estrutura acionista.

2.10 Prémios recebidos durante o período a que se
refere o relatório.

T

T

29

13-15

3. Parâmetros do Relatório
3.1 Período abrangido
apresentadas no relatório.

para

as

informações

Indicadores

Nível de
reporte

Página

3.7 Limitações específicas relativas ao âmbito e ao
limite do relatório.

T

100

3.8 Base de elaboração do relatório no que se refere
a joint ventures, empresas participadas, parcialmente
controladas, instalações arrendadas, operações
subcontratadas e outras situações que possam afetar
significativamente a comparabilidade entre períodos
distintos ou com relatórios de outras organizações.

T

100

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de
cálculo.

T

100-101

3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações
de informações existentes em relatórios anteriores e
as razões para tais reformulações.

T

100-101

3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios
anteriores, no âmbito, limite ou métodos de medição
aplicados.

T

100-101

3.12 Tabela que identifica o local das informações
padrão no relatório.

T

102-112

T

-

Este relatório não foi sujeito a
verificação externa, foi apenas
submetido à validação do nível
B, pelo GRI.

4.1 Estrutura de governança, incluindo comissões
subordinadas ao órgão de governança hierarquicamente
mais elevado e com responsabilidade por tarefas
específicas.

T

Relatório de
Gestão e Contas
(p. 90)

Consultar: http://www.
rtp.pt/wportal/grupo/
governodasociedade/
conselhoadmin.php

4.2 Indicar se o presidente do órgão de governança
hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente,
um diretor executivo.

T

R&C (p. 90)

4.3 Indicar o número de membros do órgão de
governança hierarquicamente mais elevado que são
independentes e/ou os membros não executivos.

T

R&C (p. 90)

4.4 Mecanismos que permitem a acionistas e
colaboradores transmitirem recomendações ou
orientações ao órgão de governança hierarquicamente
mais elevado.

T

38

T

R&C (p. 91)

T

36-37

3.13 Política e prática corrente relativa à procura de
um processo independente de garantia de fiabilidade
para o relatório.
4. Governance, Compromissos e Envolvimento
Em 2011 registaram-se alterações na
estrutura organizacional da RTP nas áreas
de canais e antenas e informação. As
alterações foram realizadas no âmbito do
MOD ( Modelo Operativo Digital). O MOD é
um projeto desenvolvido com o objetivo de
rentabilizar o capital humano e tecnológico
da RTP, no sentido de tornar as operações
de produção e gestão de media mais
eficientes e controláveis.

T

100

3.2 Data do último relatório publicado.

T

100

3.3 Ciclo de publicação de relatórios.

T

100

4.5 Relação entre a remuneração dos membros do
órgão de governança hierarquicamente mais elevado,
dos diretores de topo e dos executivos e o desempenho
da organização.

Contracapa

4.6 Processos ao dispor do órgão de governança
hierarquicamente mais elevado para evitar a ocorrência
de conflitos de interesse.

3.4 Pessoa(s) a ser (em) contactada(s) para
esclarecimentos referentes ao relatório ou ao seu
conteúdo, incluindo o endereço eletrónico e o site da
internet.

T

3.5 Processo para a definição do conteúdo do
relatório.

T

100

3.6 Limites do relatório.

T

100

Resposta direta

4.7 Processo para a determinação das qualificações
e competências exigidas aos membros do órgão de
governança hierarquicamente mais elevado para
definir a estratégia da organização relativamente
às questões ligadas ao desempenho económico,
ambiental e social.

T

R&C (p. 84-86)

Em 2011 o C.A. não recebeu
qualquer remuneração variável

Consultar: http://www.
rtp.pt/wportal/grupo/
governodasociedade/
conselhoadmin.php
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Indicadores
4.8 Declarações de princípios ou de missão, códigos
de conduta e princípios considerados relevantes para
o desempenho económico, ambiental e social, assim
como a fase de implementação.
4.9
Processos
do
órgão
de
governança
hierarquicamente mais elevado para supervisionar a
forma como a organização efetua a identificação e a
gestão do desempenho económico, ambiental e social,
a identificação e a gestão de riscos e oportunidades,
bem como a adesão ou conformidade com as normas
internacionalmente aceites, códigos de conduta e
princípios.
4.10 Processos para a avaliação do desempenho do
órgão de governançe hierarquicamente mais elevado,
especialmente em relação ao desempenho económico,
ambiental e social.
4.11 Explicação de como o princípio da precaução é
abordada pela organização.

ANEXOS

Nível de
reporte

Página

T

24-28,
36-37

Resposta direta
Indicadores

Nível de
reporte

Página

Abordagem de Gestão Social - Responsabilidade do
Produto

T

44-56

Abordagem de Gestão dos Conteúdos

T

44-56

MSS1. Metodologia para avaliação do desempenho no
que respeita à criação de conteúdos.

P

50-53, 72

MSS2. Medidas tomadas para melhorar o desempenho
em relação a aspetos de criação de conteúdos e
resultados obtidos.

P

50-53, 72

MSS3. Número e natureza das mensagens recebidas
relacionadas com a criação de conteúdos (qualidade dos
conteúdos, abordagem de temas de sustentabilidade
e reflexão da diversidade da sociedade), bem como
processos de resposta.

T

41

EC1. Valor económico direto gerado, distribuído e
acumulado.

T

30, R&C (p.
110-112)

EC2. Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades para as atividades da organização,
devido às alterações climáticas.

N.D.

-

105

Resposta direta

Indicadores do Suplemento Setorial dos Media
T

P

T

Aspeto - Qualidade dos conteúdos e abordagem de
temas de sustentabilidade

R&C
(p. 92-97)

R&C
(p. 92-93)

36-37

Consultar: http://www.rtp.pt/wportal/
grupo/governodasociedade/plano_
contracorrupcao.php

Indicadores de Desempenho Económico

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas,
desenvolvidas externamente, de caráter económico,
ambiental e social, que a organização subscreve ou
defende.

T

4.13 Participação significativa em associações e/ou
organizações de defesa nacionais/internacionais.

T

64

4.14 Relação dos grupos que constituem as partes
interessadas envolvidas pela organização.

T

38-39

EC3. Cobertura das obrigações referentes ao plano de
benefícios definidos pela organização.

T

R&C
(p.126)

4.15 Base para a identificação e seleção das partes
interessadas a serem envolvidas.

T

38-39

EC4. Apoio
governo.

T

30

4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes
interessadas, incluindo a frequência do envolvimento,
por tipo e por grupos, das partes interessadas.

T

38-41

T

-

4.17 Principais questões e preocupações identificadas
através do envolvimento das partes interessadas e as
medidas adotadas pela organização no tratamento das
mesmas.

T

EC5. Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo
local, nas unidades operacionais importantes.

T

70

EC6. Políticas, práticas e proporção de custos com
fornecedores locais, em unidades operacionais
importantes.

T

-

Em 2011, 86% das compras da RTP
foram realizadas a fornecedores
nacionais.

EC7. Procedimentos para a contratação local e
proporção de cargos de gestão de topo ocupado por
indivíduos provenientes da comunidade local.

T

-

Todos os gestores de topo de RTP são
de origem nacional.

T

59-61

36-37

financeiro

significativo

recebido

do

MSS4. Financiamento significativo e outros apoios
recebidos de fontes não-governamentais.

A RTP não recebeu apoios de fontes
não-governamentais.

Aspeto - Presença no Mercado
38-41

Abordagens de Gestão
Abordagem de Gestão Económica

T

19
R&C
(p.88-89,
92-97)

Abordagem de Gestão Ambiental

T

90

Abordagem de Gestão Social - Práticas Laborais e
Trabalho Condigno

T

71-76

Abordagem de Gestão Social - Direitos Humanos

T

44,76-77

Abordagem de Gestão Social - Sociedade

T

44-56, 80

Aspeto - Impactes Económicos Indiretos
EC8. Desenvolvimento e impacto dos investimentos em
infraestruturas e serviços que visam essencialmente
o benefício público através de envolvimento comercial,
em géneros ou pro bono.
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Indicadores

Nível de
reporte

Página

EC9. Descrição e análise dos impactes económicos
indiretos mais significativos, incluindo a sua extensão.

T

62-63

Resposta direta

Indicadores de Desempenho Ambiental
Aspeto - Matérias-Primas

Indicadores

Nível de
reporte

Página

EN15. Número de espécies, na Lista Vermelha da
IUCN e na lista nacional de conservação das espécies,
com habitats em áreas afetadas por operações,
discriminadas por nível de risco de extinção.

N.A.

-

EN16. Emissões de gases com efeito de estufa (GEE),
por peso.

T

93

EN17. Outras emissões indiretas relevantes de GEE,
por peso.

T

93

T

94

EN18. Iniciativas para reduzir as emissões de GEE e
reduções alcançadas.

T

92

EN2. Percentagem das matérias-primas utilizadas que
são provenientes de reciclagem ou reutilização.

T

94

EN19. Emissão de substâncias destruidoras da camada
de ozono, por peso.

N.A.

-

EN20. NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas, por tipo e por peso.

N.D.

-

EN3. Consumo direto de energia, por fonte de energia
primária.

T

90-92

N.D.

-

EN4. Consumo indireto de energia, por fonte de energia
primária.

EN21. Descarga total de água, por qualidade e
destino.

T

90-92

EN22. Quantidade total de resíduos, por tipo e método
utilizado no fim de linha.

T

96

N.D.

-

EN24. Peso dos resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados, considerados perigosos nos
termos da Convenção de Basileia – Anexos I, II, III e VIII,
e percentagem de resíduos transportados por navio, a
nível internacional.

N.A.

-

EN25. Dimensão, estatuto de proteção e valor para
a biodiversidade dos recursos hídricos e respetivos
habitats afetados de forma significativa pelas descargas
de água e escoamento superficial.

N.A.

-

EN26. Iniciativas para mitigar os impactes ambientais
de produtos e serviços e o grau de redução do
impacte.

T

92

EN27. Percentagem recuperada de produtos vendidos
e respetivas embalagens, por categoria.

N.A.

EN5. Poupança de energia devido a melhorias na
conservação e na eficiência.

N.D.

-

EN6. Iniciativas para fornecer produtos e serviços
baseados na eficiência energética ou nas energias
renováveis, e reduções de consumo obtidas.

T

92

EN7. Iniciativas para reduzir o consumo indireto de
energia e objetivos alcançados.

T

92

A RTP tem vindo a introduzir algumas
medidas de eficiência energética,
mas não é ainda possível quantificar a
redução alcançada.

Aspeto - Água
EN8. Consumo total de água, por fonte.

T

95

EN9. Fontes hídricas significativamente afetadas pelo
consumo de água.

T

-

EN10. Percentagem e volume total de água reciclada
e reutilizada.

T

-

O consumo de água da RTP não afeta
significativamente nenhum recurso
hídrico.
A RTP não recicla ou reutiliza água.

Aspeto - Biodiversidade

Resposta direta

Aspeto - Emissões, Efluentes e Resíduos

EN1. Matérias-primas utilizadas, por peso ou por
volume.

Aspeto - Energia
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EN23. Número
significativas.

e

volume

total

de

descargas

Aspeto - Produtos e Serviços

Aspeto - Conformidade

EN11. Localização e dimensão dos terrenos
pertencentes, arrendados ou administrados pela
organização em áreas protegidas ou de elevado valor
para a biodiversidade, ou adjacente às mesmas.

T

EN12. Descrição dos impactes significativos de
atividades, produtos e serviços sobre áreas protegidas
ou de elevado valor para a biodiversidade.

T

-

EN13. Habitats protegidos ou recuperados.

T

-

EN14. Estratégias e programas, atuais e futuros, de
gestão de impactes na biodiversidade.

T

-

Devido à sua natureza e localização,
a atividade da RTP não tem impactes
significativos sobre a biodiversidade.

EN28. Montantes envolvidos no pagamento de coimas
significativas e o número total de sanções não
monetárias por incumprimento das leis e regulamentos
ambientais.

T

-

N.D.

-

Aspeto - Transportes
EN29. Impactes ambientais significativos, resultantes
do transporte de produtos e outros bens ou matériasprimas utilizados nas operações da organização, bem
como o transporte de colaboradores.

A RTP não foi alvo de multas de cariz
ambiental.

108 RTP – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011

Indicadores

ANEXOS

Nível de
reporte

Página

T

90

Resposta direta
Indicadores

Nível de
reporte

Página

LA9. Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos
por acordos formais com sindicatos.

T

74-75

LA10. Média de horas de formação, por categoria de
colaborador e por género.

T

71

LA11. Programas para a gestão de competências e
aprendizagem contínua que apoiam a continuidade
da empregabilidade dos colaboradores e a gestão de
carreira.

T

71

LA12. Percentagem de colaboradores que recebem,
regularmente, análises de desempenho e de
desenvolvimento da carreira, por género.

T

72

LA13. Composição dos órgãos de governance e
discriminação dos colaboradores por categoria, de
acordo com o género, a faixa etária, as minorias e
outros indicadores de diversidade.

T

69-70

LA14. Rácio entre a remuneração total de homens e
mulheres, por categoria profissional e por localização
das operações.

T

74

HR1. Percentagem e número total de acordos e
contratos de investimento significativos que incluam
cláusulas referentes a direitos humanos, ou que foram
submetidos a avaliações referentes a esta temática.

N.D.

-

HR2. Percentagem dos principais fornecedores,
empresas contratadas e outros parceiros de negócio
que foram submetidos a avaliações relativas a direitos
humanos e medidas tomadas.

N.D.

-

Aspeto - Geral
EN30. Custos e investimentos com a proteção
ambiental, por tipo.

Aspeto - Emprego
LA1. Mão-de-obra total, por tipo de emprego, por
género, por contrato de trabalho e por região.

T

68-70

LA2. Número e percentagem de colaboradores
contratados e respetiva taxa de rotatividade, por faixa
etária, por género e por região.

T

69

LA3. Benefícios assegurados aos colaboradores a
tempo inteiro que não são concedidos a colaboradores
temporários ou a tempo parcial.

T

T

74

-

Aspeto - Diversidade e Igualdade de Oportunidades
Em 2011, 69 colaboradores (43 de
sexo masculino e 29 do sexo feminino)
usufruíram de licença por paternidade.
100% dos mesmos regressaram à
RTP após o término da licença. Após
12 meses, 100% dos colaboradores do
sexo feminino e 98% do sexo masculino
continuam na empresa.

Aspeto - Relações entre Funcionários e Administração

Indicadores
Humanos

de

Desempenho

Social

-

Direitos

Aspeto - Práticas de Investimento e de Aquisições

LA4. Percentagem de colaboradores abrangidos por
acordos de negociação coletiva.

T

MSS5. Iniciativas para criar e gerir sistemas de
remuneração e condições laborais para os responsáveis
pela criação de conteúdos nas diversas plataformas e
resultados obtidos.

N.D.

LA5. Prazos mínimos para aviso prévio em relação a
mudanças operacionais, incluindo se essa questão é
mencionada nos acordos de negociação coletiva.

T

76

-

-

Estes prazos não estão definidos.

HR3. Número total de horas de formação em políticas e
procedimentos relativos a aspetos de direitos humanos
relevantes para as operações, incluindo a percentagem
de colaboradores que beneficiaram de formação.

Aspeto - Segurança e Saúde no Trabalho
LA6. Mão-de-obra representada em comissões formais
de segurança e saúde, que ajudam no acompanhamento
e aconselhamento sobre programas de segurança e
saúde ocupacional.

T

LA7. Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absentismo e óbitos relacionados com o
trabalho, por região e por género.

T

LA8.
Programas
de
educação,
formação,
aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em
curso, para garantir assistência aos colaboradores, às
suas famílias ou aos membros da comunidade afetados
por doenças graves.

Resposta direta

Aspeto - Formação e Educação

Indicadores de Desempenho Social - Práticas Laborais
e Trabalho Condigno

LA15. Taxa de retorno e de retenção após licença
parental, por género.
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75

T

75-76

-

N.D.

-

T

-

Aspeto - Não Discriminação
HR4. Número total de casos de discriminação e
medidas corretivas tomadas.

75

T

Em 2011, um colaborador da RTP
recebeu formação em Responsabilidade
Civil por violação de direitos de
personalidade, o que equivaleu a 6
horas de formação.

Aspeto - Liberdade de Associação e Acordo de
Negociação Coletiva
HR5. Operações e fornecedores relevantes em que
exista um risco significativo de violação dos direitos
de liberdade de associação e realização de acordos de
negociação coletiva, e medidas que contribuam para a
concretização destes direitos.

Não foi identificada nenhuma situação.
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Resposta direta

T

-

Não existe este risco, uma vez que
a RTP cumpre escrupulosamente a
Constituição e legislação portuguesas.

-

Não existe este risco, uma vez que
a RTP cumpre escrupulosamente a
Constituição e legislação portuguesas.

111

Aspeto - Trabalho Infantil
HR6. Operações e fornecedores relevantes em
que exista um risco significativo de ocorrência de
trabalho infantil e medidas que contribuam para a sua
abolição.
Aspeto - Trabalho Forçado e Escravo
HR7. Operações e fornecedores relevantes em que
exista um risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou escravo e medidas que contribuam para a
sua eliminação.

T

Aspeto - Práticas de Segurança
HR8. Percentagem do pessoal de segurança submetido
a formação nas políticas ou procedimentos da
organização, relativos aos direitos humanos que são
relevantes para as operações.

T

-

Devido à natureza da atividade da
RTP, considera-se que a formação
em direitos humanos ao pessoal de
segurança é um tema pouco relevante.

Aspeto - Direitos dos Povos Indígenas
HR9. Número total de incidentes que envolvam a
violação dos direitos dos povos indígenas e ações
tomadas.

T

-

Não existe este risco, uma vez que
a RTP não tem operações em locais
próximos a povos indígenas.

Aspeto - Avaliação
HR10. Percentagem e número total de operações
sujeitas a revisões/ avaliações relativas a direitos
humanos.

T

36-37

Para mais informações consultar:
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/
governodasociedade/plano_
contracorrupcao.php

Aspeto - Remediação
HR11. Número de queixas relacionadas com a
violação de direitos humanos arquivados, abordadas e
resolvidas através de mecanismos formais de gestão
de reclamações.

N.D.

Indicadores

SO2. Percentagem e número total de unidades de
negócio alvo de análise de riscos para prevenir a
corrupção.

T

36-37

SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de
corrupção.

T

-

Não foi identificado nenhum caso de
corrupção.

SO5. Participação na elaboração de políticas públicas
e lobbies.

N.D.

-

SO6. Valor total das contribuições financeiras ou em
espécie a partidos políticos, políticos ou a instituições
relacionadas, discriminadas por país.

T

-

A RTP não efetuou quaisquer
contribuições para partidos políticos.

T

-

A RTP não foi alvo de ações judiciais
por concorrência desleal, antitrust e
práticas de monopólio.

Aspeto - Politicas Públicas.

Aspeto - Conformidade

SO10. Medidas de prevenção e mitigação dos efeitos
negativos na comunidade local.

T

T

90-95

90-95

T

No âmbito da elaboração do Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e de
Infrações Conexas, foram formados 2
colaboradores nesta área.

Aspeto - Comunidade

SO9. Operações com potencial de efeitos negativos na
comunidade local.

36-37

Consultar o Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e de Infrações
Conexas (http://www.rtp.pt/wportal/
grupo/governodasociedade/plano_
contracorrupcao.php)

Aspeto - Concorrência Desleal

-

82-87

Resposta direta

SO3. Percentagem de colaboradores que tenham
efetuado formação nas políticas e práticas de
anticorrupção da organização.

Indicadores de Desempenho Social - Sociedade

T

Página

Aspeto - Corrupção

SO7. Número total de ações judiciais por concorrência
desleal, antitrust e práticas de monopólio, bem como
os seus resultados.

SO1. Percentagem e número total das operações que
realizaram avaliações de impacte na comunidade local
e que implementaram programas de envolvimento ou
de desenvolvimento da comunidade local.

Nível de
reporte

A RTP não desenvolveu nenhum
programa de avaliação dos impactes na
comunidade local.
Contudo, participamos ou
desenvolvemos vários processos em
benefício da comunidade.
Os efeitos negativos da atividade da
RTP prendem-se, sobretudo, com os
impactes ambientais decorrentes das
suas operações.

SO8. Número total de multas e sanções não monetárias
relacionadas com o não cumprimento de leis e
regulamentos.

A RTP não foi alvo de multas ou
sanções não monetárias relacionadas
com o não cumprimento de leis e
regulamentos.

T

Indicadores de Desempenho Social - Responsabilidade
do Produto
Aspeto - Saúde e Segurança do Cliente
PR1. Ciclos de vida dos produtos e serviços em que
os impactes de saúde e segurança são avaliados
com o objetivo de efetuar melhorias, bem como a
percentagem das principais categorias de produtos e
serviços sujeitas a tais procedimentos.

N.A.

-
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PR2. Número total de incidentes resultantes da
não conformidade com os regulamentos e códigos
voluntários relativos aos impactes, na saúde e
segurança, dos produtos e serviços durante o respetivo
ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado.

N.A.

-

PR3. Procedimentos para informação e rotulagem
dos produtos e serviços, bem como a percentagem
dos principais produtos e serviços sujeitos a tais
requisitos.

N.A.

-

PR4. Número total de incidentes resultantes da
não conformidade com os regulamentos e códigos
voluntários relativos à informação e rotulagem
de produtos e serviços, discriminados por tipo de
resultado.

N.A.

-

PR5. Procedimentos relacionados com a satisfação do
cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam
a satisfação do cliente.

T

41

MSS6. Medidas tomadas para melhorar a divulgação de
conteúdos (proteção de públicos vulneráveis, promoção
da tomada de decisão informada, acessibilidade) e
resultados obtidos.

T

44-59

MSS7. Número e natureza de mensagens (feedback
/ reclamações) relacionadas com a divulgação dos
conteúdos, e processos para solucionar as respostas
existentes.

T

41

PR6. Programas de adesão a leis, normas e códigos
voluntários relacionados com comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e
patrocínio.

N.D.

-

PR7. Número total de incidentes resultantes da
não conformidade com os regulamentos e códigos
voluntários relativos a comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, por tipo
de resultado.

T

-

N.D.

-

Resposta direta

Aspeto - Rotulagem de Produtos e Serviços

Aspeto - Acessibilidade e proteção de públicos
vulneráveis

Aspeto - Comunicações de Marketing

Não ocorreram incidentes desta
natureza.

Aspeto - Privacidade do Cliente
PR8. Número total de reclamações registadas relativas
à violação da privacidade de clientes.
Aspeto - Conformidade
PR9. Valor monetário de multas relacionadas com o
não cumprimento de leis e regulamentos relativos a
produtos e serviços.

T

-

Em 2011, a RTP foi alvo de 27
multas por incumprimento de leis
e regulamentos relacionados com
produtos e serviços, originando o
pagamento de 14.794€
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