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| Enquadramento
O novo quadro regulatório subsequente às alterações da Lei da Televisão e da Lei da Rádio, foi
consubstanciado na alteração dos estatutos da empresa ocorrido em 9 de Julho de 2014, na
alteração da Lei de financiamento 30/2003 efetuado pela Lei 83-C/2013, na constituição do
Conselho Geral e Independente (CGI), órgão de supervisão e fiscalização, e finalmente no novo
Contrato de Concessão subscrito a 6 de Março de 2015. Estas alterações ocorridas em 2014 e
início de 2015, permitiram a definição de um novo modelo de governo, a estabilização do financiamento e a redefinição dos objetivos, missão e obrigações do serviço público. Assegurou-se
assim desta forma um novo modelo que permite assegurar uma estabilidade e previsibilidade
futura para a RTP. A estas condições associa-se como elemento de estabilidade para a gestão, a
aprovação pelo CGI do Projeto Estratégico submetido pelo Conselho de Administração, ficando
pois definido e acordado para o futuro, a missão do serviço público e a forma de a prosseguir. É
pois com justificada confiança que se inicia este novo ciclo de desenvolvimento da Rádio e
Televisão de Portugal.
(os documentos referidos encontram-se disponíveis em
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/governodasociedade/historia.php)

Contudo, tendo presente que o atual Conselho de Administração tomou posse a 9 de Fevereiro
2015, a responsabilidade pelas contas do ano transato cabem por inteiro ao anterior Conselho
de Administração. Nestes termos, apresenta-se o relatório de atividade elaborado com o contributo da estrutura diretiva e em conformidade com as instruções da Direção Geral do Tesouro e
Finanças.
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A. OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO – PROGRAMAÇÃO/CONTEÚDOS
A RTP S.A., como concessionária do serviço público de rádio e de televisão, tem como obrigação
assegurar a existência de serviços de televisão e de rádio garantido, entre outros, a qualidade, o
pluralismo, os interesses das minorias, a inovação e o desenvolvimento e uma informação independente e rigorosa.
De acordo com a missão e os objetivos fixados quer no Contrato de Concessão, quer na legislação aplicável, destacamos no Capítulo A os conteúdos e outros elementos de interesse assegurados através dos seus 8 canais de televisão (RTP1, RTP2, RTP Açores, RTP Madeira, RTP Internacional, RTP África, RTP Informação, RTP Memória) e dos 8 canais de rádio (Antena1, Antena2,
Antena3, Antena1 Madeira, Antena3 Madeira, RDP Açores, RDP África e RDP Internacional). No
Capítulo B uma breve resenha de outras obrigações de Serviço Público como o Arquivo Audiovisual, a Cooperação e as Acessibilidades e as Plataformas, onde já contamos com 8 canais na Web.

Para saber mais sobre conteúdos e perfil dos canais: http://www.rtp.pt/wportal/grupo/
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1. CANAIS GENERALISTAS

A RTP1 é o canal dos grandes conteúdos em Português com uma programação de conteúdos
diversificados com origem de produção, interna, externa ou internacional. Grandes espetáculos
ao vivo, festas populares e evocações históricas, cinema nacional e séries de ficção, talk shows
culturais e documentários, concursos, jogos e talentos, humor, Artes e Revista, programas educativos e de cidadania, grandes eventos desportivos e grandes formatos de informação diários e
semanais asseguram a grelha deste canal, com programas, na sua maioria de origem portuguesa.

Conteúdos
Em 2014, num total de 7.041 horas de exibição, a RTP1 estreou 5.525 horas.
O Entretenimento mereceu 2.545 horas, mais 15,4% relativamente ao ano anterior, distribuídas por talk shows de fluxo (1.594h), com um acréscimo de 15,8%, concursos e jogos (608h),
mais 78,3% e uma redução de 29,7% de espetáculos de humor (343h).
Nas 2.175 horas de Informação, que manteve o mesmo nº de horas de grelha que em 2013,
os assuntos de atualidade retratados nos jornais diários contabilizaram 2.045 horas, ou seja,
94%, sendo as restantes preenchidas com debates (61h), magazines Informativos (48h), que
tiveram um considerável acréscimo face ao ano anterior e também reportagens (17h),
entrevistas e outros (4h).
A terceira área mais valorizada na antena da RTP1 foi a Ficção, apesar de ter tido um ligeiro
decréscimo no número de horas, relativamente a 2013, -9,6%. Das 1.666 horas, as séries e
folhetim preencheram cerca de 61% dos programas exibidos (1.012h), tendo os filmes,
telefilmes e curtas-metragens ocupado 38,4% (641h). As restantes (13), 0,6%, foram para
sitcom.
Nas 205 horas dedicadas ao Desporto, mais 7,3% do que em 2014, o futebol mereceu a
maior atenção (132h), com um acréscimo de 43,5%, seguido do ciclismo (50h), mais 22%, os
Magazines (11h), mais 57,1 %, o atletismo (5h), menos 28,6%, o futebol de praia (4h), que
manteve a carga horária, e o automobilismo (3h), com um acréscimo de 50%, preencheram
o restante da programação.
Na área do Documentário, as 152 horas, que em 2014, sofreram um decréscimo de 51,3%
em número de horas exibidas, foram repartidas pelos formatos de trinta minutos (93h),
cerca de 61%, e de sessenta minutos (59h) 39%.
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Das 88 horas de conteúdos Institucionais e Religiosos, que tiveram um ligeiro acréscimo em
relação a 2014, 7,3%, as Missas e outros programas religiosos mereceram o principal destaque (69h), mantendo o mesmo espaço na grelha ficando o acréscimo nesta área a dever-se
aos Institucionais, com 19h.
As restantes horas de programação da RTP1 foram divididas pelas Artes e Ciências Humanas (32h), menos 23,8% do que em 2014, musicais (63), com mais 57,5% e atualidades (76h),
que duplicaram face a 2014, educativos (37h), -33,9% infantil (2h) com uma redução de 72%
e outras.

Ficção Nacional e Estrangeira
Em 2014, a oferta da RTP1 na área da ficção nacional foi distribuída por séries, filmes, telefilmes e sitcom com destaque para “Bem-vindos a Beirais”,“Água de Mar” e “Os Nossos Dias”,
com a participação de atores, guionistas e técnicos portugueses já consagrados ou recorrendo a novos talentos. E sendo a ficção nacional um dos meios de promoção da cultura e
da língua portuguesas a RTP promoveu, em 2014, a 1ª “Gala dos Prémios Lumen”, uma
homenagem à ficção, atual e passada, que ao longo dos anos foi sendo exibida na RTP, bem
como aos atores e os produtores nacionais.
Na ficção estrangeira, para além das séries a RTP1 exibiu 342 filmes, 61 dos quais de produção europeia e 14 de produção portuguesa.

Entretenimento
O entretenimento em português, com diferentes géneros e conteúdos, continuou a ser
uma das maiores apostas da RTP1 em 2014.
Foram mais de 2.500 horas com espetáculos de humor, como o “Domingo Especial”,Teatro e
Revista, onde se destaca a “Grande Revista à Portuguesa” e os novos talk shows da manhã e
da tarde, respetivamente “Agora Nós”, e “Há Tarde”.
A RTP1 manteve a proximidade aos portugueses através de programas como o “Aqui Portugal” e o “Verão Total” e a “Festa das Vindimas”.
O concurso “Quem Quer ser Milionário” entreteve e trouxe cultura e conhecimento aos
espectadores da RTP1. Por sua vez, o concurso “Preço Certo” continua a ser um dos programas com maior recetividade gerando, inclusive, proximidade com os públicos. Semanalmente é exibido outro concurso,” Sabe ou Não Sabe”, que percorre todo o país e que conta
com a participação de quem passa na rua.
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Nos grandes formatos, destaque para o “Chefs Academy”, um programa original com a participação da RTP, onde se procuram novos talentos na área da cozinha, e para o “The Voice” e
“The Voice Kids”, em que o alvo é a descoberta de novos talentos na área musical.
No campo musical e artístico, foram programados a “Gala da Família do Fado”, no Campo
Pequeno, “Fado é Amor”, de Carlos do Carmo, bem como os concertos de “Áurea com a
Orquestra Filarmónica das Beiras” e o concerto de Tony Carreira que celebrou os 25 anos de
carreira do cantor.
O late night da RTP1 foi preenchido com humor, entrevistas e conteúdos diferenciados no
“5 Para a Meia noite”, um talk show apresentado alternadamente por cinco dos melhores
humoristas portugueses.
A Magia, o Circo e outros programas também estiveram presentes na RTP1, durante os
períodos de férias, para o público mais novo.

Eventos e evocações
“Mulheres de Abril”, o “Roteiro da Revolução”, a transmissão das cerimónias e um grande
concerto musical em Grândola, intitulado “25 de abril – 40 Anos” foram alguns dos momentos em que a RTP1 homenageou os 40 Anos do 25 de Abril.
A RTP1 também se associou à evocação do “Centenário da Primeira Guerra” com programas
que tiveram a participação dos melhores especialistas civis e militares, tendo, aliás, assinado,
em Maio, um Protocolo com a Comissão Coordenadora das Evocações que visou a programação transversal, nos seus canais, desta efeméride.
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A morte do futebolista Eusébio foi um dos momentos noticiosos de 2014. A RTP1 cobriu em
direto as homenagens e as cerimónias fúnebres, abrindo a antena para as emissões especiais “Obrigado Eusébio” e “Adeus Eusébio” e para a reposição da “Gala Eusébio”.
A emissão especial em direto dos Estados Unidos no dia de Portugal intitulada “O que Une
os Portugueses” e a “Gala Amália” afirmaram a portugalidade na RTP1, bem como o “Desfile
das Bandas Filarmónicas- 1 de Dezembro” e o “Alentejo, Alentejo” em homenagem ao Cante
Alentejano elevado a Património Imaterial da Humanidade.
Dos diversos eventos populares exibidos destaque para os “Casamentos de Santo António”
e as “Marchas Populares”.
Outros programas e momentos de cariz Social ou de Solidariedade foram produzidos pela
RTP1. O “Natal dos Hospitais” voltou a ser referência e a primeira emissão do “Toca a Todos”,
construída a partir da emissão de rádio da Antena3, angariou mais 420 mil euros para a
Cáritas, tal como a “Maratona da Saúde” que também conseguiu 150 mil euros para a luta
contra o cancro. O “Pirilampo Mágico” gerou uma receita de 1 milhão e 200 mil euros.

Documentário
A sustentabilidade, com ênfase na Terra e nos Homens, foi uma das preocupações da RTP1
refletidas na sua programação. Os documentários “BBC Vida Selvagem” foram presença
habitual no final das manhãs de domingo.
Com produção RTP1 e em parceria com a GMP/National Geographic, o documentário
“Aventura de Catarina (Furtado) na Gorongosa” foi estreado e reexibido durante 2014.

Religiosos e Institucionais
No campo dos Institucionais, de acordo com a legislação aplicável, foram exibidos os
tempos de antena e a campanha para as Eleições Europeias.
No âmbito da sua programação religiosa a RTP exibe não só a missa dominical, como transmite, em direto, emissões especiais religiosas, como as “Cerimónias de Fátima” e as celebrações do Papa Francisco desde o Vaticano.
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Desporto
A RTP1 acompanhou, diariamente, os jogos da seleção portuguesa, no âmbito do Mundial
de Futebol, com todas as incidências do apuramento e da fase final através de programas
especiais que cruzaram a Informação e os Programas. O “Mundial Somos Nós” teve emissões
exteriores nos dias dos jogos de Portugal e um diário do Mundial que ligou Portugal ao
Brasil, juntando adeptos, especialistas e “sketches” de humor.
A “Maratona de Lisboa”, a “Meia Maratona do Porto”, as etapas diárias da “Volta a Portugal em
Bicicleta” e o “Rali de Portugal” foram outras emissões transmitidas no espaço do desporto.
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Em 2014 a RTP2 aprofundou a sua relação com a sociedade civil, no esclarecimento e esforço de
integração na sociedade dos mais diversos grupos. Nesse domínio, estendeu a sua relação às
associações privadas relacionadas com a promoção económica e social do país. Boa gestão de
“stocks” e algumas reexibições complementaram a exibição das novas aquisições, o que permitiu uma gestão eficiente do orçamento atribuído a este Canal, não esquecendo as produções do
ICA (Instituto do Cinema e do Audiovisual) apoiadas pela RTP.
A RTP2 manteve espaços alargados de programação infantil, uma marca importante e da
confiança dos educadores; de entrevistas pessoais e outras de temáticas diversificadas; da
criação artística a olhares muito específicos da nossa sociedade; magazines ligados à divulgação
e promoção cultural; programas sobre a criação musical e de ação cultural alternativos e de
vanguarda; documentários nacionais e internacionais propositadamente selecionados por
forma a salientar a atualidade nacional ou internacional, como o caso dos grandes conflitos
mundiais; ciclos de cinema por temáticas e autores e ainda um conjunto de transmissões diretas
de eventos culturais.

As Temáticas da RTP2
A diversidade temática dos projetos é a principal característica da RTP2. Dos conteúdos
didáticos aos de informação, passando pelo documental, como o género mais abrangente
e onde, preferencialmente, se constroem tanto projetos culturais como de divulgação
cientifica ou de atualidade, e pela ficção nacional e estrangeira, a RTP2 orientou a sua
programação para uma oferta complementar em relação ao primeiro serviço de programas, sobretudo, privilegiando temáticas diferenciadas das oferecidas pelos distribuidores
de serviços de programas condicionados com e sem assinatura e pelos operadores de
distribuição livre. Essa diferenciação traduziu-se na preocupação de apelar à criação nacional e europeia. A percentagem de produção europeia emitida em 2014 ultrapassou, substancialmente, as quotas legalmente fixadas de 50%, atingindo mesmo um valor muito
próximo dos 80%. Por seu lado, as obras criativas de produção originária em língua portuguesa ultrapassaram igualmente o limite mínimo estabelecido, situando-se acima dos 20%.
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Sociedade Civil
O emblemático projeto “Sociedade Civil”, mantendo a duração de 90 minutos diário de 2ª a
6ª feira, conheceu em 2014 uma substancial alteração visual e de forma. A sua importância
na promoção e divulgação das ações desenvolvidas pela sociedade civil e pelas associações
que a compõe, reflete-se nos crescentes pedidos das mais diversas instituições para se
incorporarem na parceria do projeto. Assim, respondendo a esse desejo, tem sido alargada
a participação de mais instituições orientadas para o desenvolvimento de ações cívicas em
prol dos cidadãos. Na segunda metade do ano, as questões relacionadas com os cidadãos
com necessidades especiais e a integração social de outros grupos, na sua interpretação
mais ampla, mereceram uma atenção especial do programa. Em 2014 testou-se a possibilidade de se produzirem programas em exterior de forma a tornar-se um dos objetivos de
valorização deste conteúdo em 2015.

Cinema e minisséries
A RTP2 tem-se caraterizado pela exibição das melhores produções de cinema e minisséries
europeias (oriundas, maioritariamente, da BBC) e americanas. Estas últimas representaram
em 2014 a quase totalidade das emissões diárias de ficção, sendo que as europeias, preencheram o “slot” dedicado às séries de época ao domingo. No cinema, destacam-se ciclos
dedicados ao cinema contemporâneo português, francês, italiano, aos clássicos americanos,
a realizadores e a temáticas especificas. Para além das longas-metragens, também as curtas
mereceram a atenção da programação com um novo espaço dedicado a esta disciplina
cinematográfica.

Infantis
Os programas infantis preencheram 60 horas de emissão semanal e, à semelhança de
outros géneros houve, também aqui, o recurso a algumas repetições, quer de programas
internacionais, quer nacionais mantendo sempre presente a qualidade educativa e formativa que caraterizam a programação infantil da RTP2.
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2. CANAIS TEMÁTICOS

Em 2014 alterou-se toda a grelha deste canal temático, passando a ser muito mais um canal de
informação do que apenas de notícias, procurando-se uma maior identificação com os diferentes públicos e regiões. Para esta componente regional ativa foi muito importante o papel das
nossas delegações.
A alteração de conteúdos na grelha procurou assentar na diversidade de géneros e na multiplicidade temática.

Foram criados cerca de vinte novos programas e formatos, sobre vários temas desde a saúde, a
justiça, a cidadania, a ciência, o desporto, a política, a economia, o turismo, o empreendedorismo,
a cultura, o lazer e os tempos livres, numa cobertura abrangente e total do País.
O programa diário, “Eixo Norte Sul” é um exemplo paradigmático desta nova grelha, da política
de aproximação às regiões, com cobertura feita em direto nas várias regiões do País, mostrando
com riqueza temática a diversidade do todo nacional.
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A RTP Memória apresentou uma programação, onde o entretenimento e a ficção estiveram
muito presentes numa emissão equilibrada e de qualidade e em que a programação nacional
representou cerca de 99% do tempo da emissão.
Destacamos as emissões especiais, recordando, entre outros, os “40 Anos da Revolução de Abril”,
o Centenário do Início da 1ª Guerra, o cinema, o teatro, as entrevistas, as séries e os documentários.
Este Canal continuou a apostar na divulgação da Cultura e da História de Portugal, assinalando
com emissões e programas específicos as efemérides e os acontecimentos importantes que
marcaram Portugal e os portugueses como a Batalha de Aljubarrota, a Revolução do 5 de Outubro, o 1º de Dezembro ou ainda aniversários do nascimento ou morte de políticos, artistas ou
outras figuras públicas.
De produção própria, a RTP Memória continuou a emitir, durante a semana, os espaços de entrevistas “Há Conversa”, bem como o espaço “Revelações”.
A língua gestual manteve a presença semanal, ao fim de semana, com o programa “Grandes
Memórias”.
Na área do desporto, foi produzida a série “A Caminho do Mundial”, composta por pequenas
peças documentais sobre alguns dos grandes momentos do “desporto rei”.
As tardes de domingo foram marcadas pelo programa “Inesquecível”, uma produção da RTP
Memória com apresentação e autoria de Júlio Isidro.
E neste canal aproveitamos para recordar os grandes êxitos da RTP desde os musicais, como o
Sabadabadu,“Eu Show Nico” e “Todos ao Palco”, aos documentários com as várias séries apresentadas pelo professor Hermano Saraiva, recreativos como os “Jogos Sem Fronteiras” e ainda séries
de grande qualidade como a “Tragédia da Rua das Flores”,“A Relíquia” ou “Ballet Rose”.
Durante 2014 emitimos, através do site da RTP Memória, o espaço “Memória Online”, disponibilizando 6 programas, com atualização semanal.
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3. ANTENAS NACIONAIS
A convergência que a rádio tem vindo a desenvolver com a “Web” e, com a operação de televisão, teve em 2014 um avanço significativo, tendo em conta as alterações introduzidas no processo produtivo das duas operações tradicionais.
No plano dos conteúdos, as programações das três rádios nacionais (Antena1, Antena2 e Antena3) e as suas segmentações na “web” aprofundaram as respetivas personalidades, no caminho
da concretização de um objetivo estratégico central: afirmar, no mercado, três rádios únicas. A
Antena1 consolidando o seu posicionamento; a Antena2 acentuando o apoio aos jovens músicos da área erudita; a Antena3 estabelecendo-se como uma plataforma da criatividade nacional,
no apoio decisivo às novas gerações de criadores, nas diversas disciplinas: música, humor, literatura e artes performativas.
No domínio do apoio à edição de discos e da gravação de concertos, a operação rádio promoveu a divulgação de sete dezenas de discos, de diversificados géneros, (v.g. Júlio Pereira, Viviane,
Músicas para crianças de Lopes Graça, Capitão Fausto, Diabo na Cruz) e registou mais de três
centenas de concertos com músicos portugueses e internacionais, nas diferentes expressões
musicais, da erudita à música popular e moderna.
Na “Web”, a atividade centrou-se na necessidade de melhorar a exposição dos nossos conteúdos
nas diversas plataformas, de modo a garantir maior proximidade com os utilizadores, designadamente nas redes sociais. No plano dos conteúdos, foram criados canais de Oportunidade para
refletir momentos especiais, como o Mundial de Futebol e o Rali de Portugal, que se juntaram,
durante parte do ano, à A Rádio Mundial, que evoca o período retratado pela série “Os Filhos do
Rock”; e reforçadas as apostas nas programações do bouquet de rádios estratégicas que acrescentam valor (Rádio Lusitânia, Antena1 Fado, Antena1 Vida, Antena2 Ópera, Antena3 Dance,
Antena3 Rock) e colocam a oferta da Rádio e Televisão de Portugal num patamar único, num
momento em que estamos muito próximos do início da generalização da Rádio IP, com particular relevo para os automóveis.
A rádio pública manteve em 2014 a marca de produção RTP no In Flight da TAP, aumentando
significativamente o número de horas de produção musical para os 11 canais áudio daquela
Companhia Aérea.
O índice de aceitação que as programações registaram em 2014 reflete-se, em boa parte, nos
resultados de audiência das três antenas nacionais da Rádio e Televisão de Portugal.
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A Antena1 manteve, ao longo de 2014, uma aposta consistente na diversidade de conteúdos e
nos diferentes géneros: pequenos conteúdos de divulgação do património, designadamente
musical; séries temáticas de programas; reportagens e debates; entrevistas. E desenvolveu um
trabalho consistente de promoção da criatividade nacional, no apoio à edição de discos e ao
circuito dos espetáculos. Para lá de companhas de solidariedade e de movimentos da sociedade
civil, entre as quais assumem particular relevo o “Pirilampo Mágico” e o “Toca a Todos”.
A celebração dos 40 anos sobre o 25 de Abril de 1974 ocupou boa parte do esforço de produção
da Antena1 com destaque para programas como “Sons de Abril”,“Dias Cantados”,“25 Heróis do
25” (e a retransmissão pela primeira vez, 40 anos depois, do segmento do programa Limite), que continha a senha que desencadeou o golpe militar – 11 minutos que mudaram o curso da
História (A última revolução da rádio); um concurso que envolveu as escolas do país, sob o tema
o Futuro da Democracia em Portugal e na Europa e um colóquio sobre a democracia e a revolução de Abril, trazendo o tema para o debate no espaço público (Abril, 40 anos depois) foram
ações também desenvolvidas no âmbito destas comemorações.
Em torno do Mundial de Futebol, no Brasil, para lá dos jornais do mundial e dos relatos dos jogos
da Seleção Nacional, merecem particular destaque os conteúdos como o mapa gastronómico
do Brasil (Prazer e Castigo) e séries de programas sobre a música e a literatura brasileiras.
Pelo impacto na programação e pelas mais-valias editoriais que produzem, assumem relevo
especial o regresso de “A Vida dos Sons”, construído a partir do Arquivo Sonoro da Rádio e Televisão de Portugal; e as estreias de “O povo que ainda canta”, a recolha musical popular e da tradição oral feita por Tiago Pereira, que estreará um formato televisivo em 2015; Visita Guiada ao
nosso património, um formato televisivo declinado também para a rádio por Paula Moura
Pinheiro.
No âmbito das ações e iniciativas, ganham relevo emissões especiais como “Ser Português...
Mostrar Portugal”; os debates sobre o que mudou em Portugal no Trabalho, na Segurança Social,
nas Finanças, na Economia e na Sociedade, 3 anos depois do programa de assistência financeira;
entrevistas e debates com todos os candidatos ao Parlamento Europeu.
No espaço público assumem particular significado o apoio a diversas iniciativas das Sociedade
Civil e as campanhas solidárias como a Maratona da Saúde, Juntos Contra a Fome e Pirilampo
Mágico.
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No investimento na proximidade com as populações, a Antena1 transmitiu 40 reportagens, com
temas de atualidade social e evocou várias efemérides.
No campo da música, a Antena1 produziu várias emissões em torno de alguns dos nomes maiores da música portuguesa e lusófona e ainda concertos vários. Ao longo do ano foram produzidas mais de 80 pequenas produções à volta de lançamentos de discos, livros, ações e iniciativas
que marcaram a agenda cultural do país.
Ainda nesta área, mas no domínio do apoio à divulgação, a Antena1 promoveu a edição de 37
discos, gravou e difundiu mais de 6 dezenas de concertos, cruzando a memória com as novas
gerações e a música lusófona de raiz africana e brasileira, incluindo as 44 sessões do programa
“Viva a Música”, ao vivo, no Teatro da Luz. No campo dos Festivais e das grandes iniciativas musicais, acompanhou com emissões especiais o fado no Caixa Alfama; a música tradicional no
Andanças e no Byonritmos; as músicas do Mundo no MED em Loulé e no FMM em Sines e a pop
de Vilar de Mouros, no regresso de um Festival mítico.
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Em 2014 a Antena2 manteve a sua aposta estratégica na promoção de jovens músicos portugueses em concertos ao vivo.
A 28ª edição do PJM - Prémio Jovens Músicos, cujas provas decorreram no Porto e em Lisboa,
mobilizou 231 concorrentes em 9 categorias de instrumentos, e teve como desfecho um Festival
de três dias na Fundação Gulbenkian, com 6 concertos (envolvendo a Orquestra Gulbenkian),
três conferências, e acompanhamento multimédia por parte da RTP (rádio, televisão e online)
em direto e em diferido. O Festival contou com uma elevada comparência de público ao vivo
(cerca de 5000 espectadores).
Num esforço de descentralização, acompanhámos em direto vários festivais e em Lisboa foram
transmitidos em direto os Dias da Música no Centro Cultural de Belém (22 concertos transmitidos em três dias) dedicados ao tema Tempos de Mudança.
No que respeita ainda à transmissão de música ao vivo, a Antena2 produziu e organizou 20
concertos dentro da sua temporada regular, com intérpretes maioritariamente portugueses e
incluindo música de compositores portugueses. Para transmissão em diferido foram gravados
108 concertos de música clássica, jazz, e música étnica a partir de 10 cidades, alguns deles no
âmbito de quatro festivais, por vezes em parceria com instituições como a Gulbenkian, o CCB, a
Casa da Música ou o Conservatório de Coimbra.
Foram ainda transmitidos 14 concertos em direto produzidos por entidades externas. Neste
âmbito destacamos a transmissão do Concerto de Jovens Músicos Europeus em direto de Colónia (Alemanha) - que culminou um Concurso Europeu de Jovens Músicos (European Young
Musicians) a que a RTP candidatou André Gunko, um dos vencedores de uma das últimas
edições do PJM. Assumem também particular relevo alguns dos mais importantes eventos
musicais no mundo da música erudita à escala global, como sejam as 23 óperas do Metropolitan
de Nova Iorque ou os 60 Concertos Promenade transmitidos em direto do Royal Albert Hall de
Londres numa parceria com a BBC.
A Antena2 contribuiu ainda de forma ativa para as iniciativas da EBU (European Broadcasting
Union) garantindo nomeadamente a participação em transmissões especiais no Natal e na
Páscoa, com concertos interpretados por músicos portugueses “Capella Duriensis”, divulgados,
por esta via, à escala europeia. Merecem ainda especial destaque outros 8 concertos produzidos
ou gravados pela Antena2 e oferecidos à escala internacional, transmitidos em 18 rádios europeias, sobretudo com música e/ou intérpretes portugueses. A relação intensa com a EBU revela-se nos 832 concertos requisitados às rádios europeias.
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No campo da cultura não musical, evocámos os 40 anos do 25 de Abril, entrevistámos alguns
dos principais protagonistas e transmitimos uma entrevista inédita de Salgueiro Maia relatando
pormenorizadamente a “Revolução dos Cravos”. Na área da ciência entrevistámos 31 investigadores das mais diversas disciplinas na rubrica Antena2 Ciência. No mundo do cinema evocámos
Charles Chaplin, agora que passaram 100 anos sobre a estreia do seu primeiro filme.
No campo das letras e da música erudita, foram evocadas uma série de figuras públicas, com
percursos de vida relevantes e acompanhados os principais eventos literários nacionais (Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, Escritaria em Penafiel, Literatura em Viagem em Matosinhos,
Festival Literário da Madeira no Funchal, e a Feira do Livro em Lisboa).
A programação regular regista a estreia de Música Hoje, um programa de música contemporânea, em parceria com a Miso Music Portugal. Genericamente, no campo da atualidade, a Antena2 transmitiu, ao longo de 2014, nos programas da manhã, da noite e do fim de semana, 658
entrevistas sobre música, dança, artes plásticas, ciência, filosofia, literatura, cinema, teatro, exposições, colóquios, conferências, performance, ensaio, história, com vultos de relevo da sociedade.
No plano da divulgação de eventos e iniciativas da sociedade, a Antena2 apoiou 423 eventos
ou instituições, sobretudo concertos (293), mas também nas áreas do teatro, cinema, bailado,
artes plásticas, e literatura.
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Em 2014, a Antena3 consolidou, na sua programação regular, a quota de difusão de música
produzida em Portugal (60%, dos quais 80% de música nova), reforçando a cobertura da atualidade cultural, de modo a estabelecer uma relação de ainda maior proximidade com os criadores
portugueses, posicionando-se como uma plataforma da criatividade nacional.
Com efeito, acentuou a sua opção musical em favor das novas gerações de músicos, sem perder
de vista a memória mais próxima e a contaminação com música e produções de outras origens.
É a única rádio portuguesa com um programa de preferências dos ouvintes “Índice A3-30”, só
com música produzida em Portugal e/ou por portugueses.
Para a celebração do 20º aniversário, a Antena3 produziu um Concurso Nacional de Bandas que
percorreu o país, com eliminatórias em Lagoa, Coimbra, Braga, Ílhavo, Tondela, Castelo Branco,
Lisboa e Porto, registando e transmitindo em direto as atuações das bandas locais concorrentes,
mobilizou músicos, compositores, letristas e escritores em torno dos 20 anos dedicados à divulgação da produção portuguesa e produziu também uma série de programas sobre os livros, os
filmes, os discos, os “gadgets” dos últimos 20 anos, duas décadas em que o mundo mudou várias
vezes.
A celebração dos 20 anos da Antena3 fica também assinalada pela operação “Toca a Todos”, uma
iniciativa de solidariedade social em torno de uma causa pública (a pobreza infantil), construída
a partir da emissão de rádio da Antena3, protagonizada por três profissionais (Ana Galvão, Joana
Marques e Diogo Beja), enclausurados num estúdio de vidro, na Praça do Comércio, durante 73
horas sem parar. Uma mega operação que mobilizou boa parte dos recursos da RTP encheu de
orgulho as equipas e sensibilizou a empresa para uma Causa Pública. Uma iniciativa transmedia
com a emissão da “web” plasmada na rádio (a estreia de uma “Visual Radio” em Portugal) e a
televisão a potenciar a capacidade de mobilização da iniciativa e a sensibilizar os públicos para
o flagelo social que é a pobreza infantil.
Os Festivais de Verão – uma imagem de marca da Antena3 – proporcionaram várias horas de
emissão com a transmissão de concertos e a reportagem dos diferentes eventos como o SuperBock SuperRock e o Festival Músicas do Mundo, em Sines.
A grelha de atualidade da Antena3 produziu 641 conteúdos durante o ano de 2014, sobretudo
na área musical (72%). Destes, quase metade (48%) diz respeito à cobertura de Festivais (v.g.
SuperBock, SuperRock, NOS Primavera Sound, MEO Sudoeste, Bons Sons, Fusing Experience).
Cerca de um terço (30%) corresponde à divulgação de novos discos; aproximadamente um
quinto (22%) refere-se a concertos singulares (uma só banda numa sala).
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Os conteúdos não musicais ocuparam quase um terço de todos os conteúdos de atualidade
(28%), e nesse universo regista-se a predominância de conteúdos relacionados com o cinema
(filmes e DVDs) e com o teatro, ambas as áreas com um peso equivalente a 18% dos conteúdos
não musicais.
A atualidade relacionada com o lançamento de livros (romances ou na área da não ficção)
ocupou 17% dos conteúdos não musicais e a parcela remanescente, equivalente a quase
metade dos conteúdos não musicais (47%), abordou diversas atividades culturais, como sejam a
dança, as artes plásticas, as ciências ou temas de caráter social.
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Novos Produtos/Novas Plataformas
No domínio do digital, foram criadas 3 rádios de oportunidade, duas delas diretamente
relacionadas com eventos mediáticos – o Mundial de Futebol, no Brasil (Rádio Mundial), e o
Rali de Portugal (Rádio Rali), acompanhando a prova do campeonato do mundo de ralis, em
permanência – e a terceira (Antena1, Rádio Nacional), construída a partir da série Filhos do
Rock (RTP1), trazendo de volta o período da explosão do rock nacional (1978/1982).
Estas rádios vieram enriquecer o pacote de canais estratégicos que se mantêm disponíveis
na plataforma digital: Rádio Lusitânia - memória da música nacional dos anos 70-90; Antena1 Vida - reflexão, conhecimento e sociedade; Antena1 Fado - divulgação dos clássicos e
novas gerações deste património universal; Rádio Vivace - grandes compositores da música
erudita; Antena2 Ópera – a única rádio portuguesa totalmente dedicada ao Belcanto; Antena3 Rock e Antena3 Dance - dedicadas em exclusivo a cada um desses géneros musicais.
A oferta da variedade de conteúdos “on demand” ultrapassou mais de 300 títulos diferentes,
cada um com múltiplos episódios, correspondentes a milhares de horas de produção. A
escuta desses conteúdos, todos em diferido, regista valores mensais acima das 100 mil escutas individuais.
A Antena1, a Antena2 e a Antena3 transmitiram vários dos seus programas na “Web”.
Pela sua importância e ineditismo, designadamente no caminho da convergência entre aa
plataformas FM e “Web”, assume particular significado o facto da “Web” da Antena 3 ter-se
consolidado como a plataforma preferida por artistas e indústria para estrear videoclips. Os
artistas nacionais preferem o “site” e Facebook da Antena3 para dar a conhecer, em primeira
mão, as suas produções.
Os diversos “sites” da Rádio Pública registaram ao longo do ano mais de 2 milhões e 600 mil
visitas, a partir de 1 milhão e 400 mil visitantes únicos. A Antena3 tem um peso de 44% do
total de visitas, a Antena1 de 42% a Antena2 de 6%. A RDP África tem 5%. Os restantes 8%
estão repartidos pelos sites dos restantes canais rádio (as Rádios Web, Madeira, Açores e
Internacional).
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4. CANAIS/ANTENAS INTERNACIONAIS
| Televisão

Para responder à diversidade horária deste Canal internacional foram lançadas três emissões/
grelhas independentes para diferentes regiões do mundo (Américas, Ásia e Europa/África) e
apostou-se também na diversidade da programação de modo a satisfazer uma audiência
bastante heterogénea com especial preponderância dos programas de entretenimento e de
informação.
Para além de alguns programas com origem nos canais nacionais iniciaram-se os dois serviços
de notícias especiais para as Comunidades Portuguesas: “Telejornal Ásia” e “Telejornal América”,
todos os dias da semana, em direto.
Foi dada continuidade aos programas “Contacto”, um magazine de atualidades sobre a vida
social e cultural das diferentes comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.
Em 2014 estrearam dois programas de entretenimento especialmente produzidos para a RTP
Internacional e tendo em vista o público mais jovem: “3 por Uma”, um programa de entrevistas
conduzido por três apresentadoras e o “Cooli”, um programa sobre a atualidade portuguesa da
semana, apresentado em tom humorístico e que obteve grande sucesso junto dos portugueses
há menos tempo no estrangeiro.
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Durante o ano estreou também uma série especialmente produzida para a RTP Internacional:
“História a História” sobre locais e factos relevantes da história de Portugal, feita e apresentada
pelo Prof. Fernando Rosas.
Durante o ano a emissão da RTP Internacional contou ainda com muitos outros programas
especificamente produzidos para a sua grelha, designadamente no âmbito do desporto, do
entretenimento, da divulgação cultural e de edições especiais informativas.

Horas Emitidas por Género *

2013

41%

2014

37%

35%

28%

13%

MUSICAIS

INFORMAÇÃO

0%

1% 1%
RELIGIOSOS

3% 3%

INFANTIL

FICÇÃO

DOCUMENTÁRIO

2%

1%
ENTRETENIMENTO

3%

1% 1%
DESPORTO

1%

ARTES/ CIÊNCIAS HUMANAS/
CIÊNCIAS

0%

7%

6% 6%

EDUCATIVOS

5% 4%

ATUALIDADES

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

* De acordo com tipologia de género utilizada na informação reportada à ERC
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A promoção da língua, enquanto património e instrumento para o desenvolvimento, a troca de
informação e de experiências entre Portugal e os cinco países africanos de expressão portuguesa, constituíram as prioridades na organização da programação na RTP África no decorrer do
ano de 2014.
Os programas com origem nos países africanos de língua oficial portuguesa e o conjunto de
produtos específicos da RTP África, representaram uma forte percentagem na estrutura de
programação e nos horários nobres da RTP África. O aumento da produção própria no canal
permitiu o reforço e a consolidação da identidade de serviço público na RTP África, nomeadamente, através do fortalecimento da sua componente africana.
Destaca-se o programa “Músicas d’África”, que continua a divulgar os talentos musicais africanos,
sendo produzido na delegação da RTP em Maputo; assim como, o programa “Nha Terra, Nha
Cretcheu”, que apresenta a atualidade económica e social em Cabo Verde; ou o programa “Pérolas do Oceano”, com as oportunidades e iniciativas de negócio neste continente.
Todas as tardes, a RTP África fica mais próxima dos seus telespectadores, com o programa “Bem-vindos”, em que é dada voz às comunidades africanas residentes em Portugal.
A saúde e o bem-estar tiveram também expressão na programação da RTP África: todas as
semanas aconselhámos e escutámos técnicos de saúde na série “Viva Saúde”, num momento em
que este continente atravessou uma das maiores crises com a proliferação do vírus Ébola a RTP
África aconselhou as populações sobre as melhores formas de prevenção.
Na cultura, continuámos a divulgar novas obras de autores lusófonos, em conversa com Mário
Carneiro, no “Mar de Letras”. As novidades musicais, são apresentadas diariamente, no programa
“Disco África”, com especial atenção para os públicos mais jovens do canal.
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Semanalmente, as noites da RTP África ganharam um novo espaço de tertúlia: no talk-show
“Conversas ao Sul”, com as personalidades africanas que têm em Lisboa ponto de passagem,
num roteiro com várias paragens através de edições especiais, como por exemplo, num programa inédito, a partir da Cidade da Praia, em Cabo Verde.
Ao longo de 2014, a RTP África associou-se a grandes eventos, através de uma cobertura diária
de festivais com o Festival Músicas do Mundo, em Sines, ou a Atlantic Music Expo e o Kriol Jazz
Festival, em Cabo Verde; assim como às grandes provas desportivas, com uma operação especial
a partir de Goa, na Índia, com a terceira edição dos Jogos da Lusofonia.
A informação da RTP África assume-se enquanto ponto de referência no continente africano. A
atualidade, sempre em evidência nos dois espaços informativos do canal, com as duas edições
diárias do “Repórter África”. Os protagonistas das notícias responderam às questões no “Grande
Entrevista África” e no “Fórum África” – a partir das delegações da RTP nos países africanos de
língua oficial portuguesa. As emoções do desporto nos PALOP estiveram em destaque no “África
Sport”.
Finalmente, o desporto ocupou lugar de destaque na programação do canal, com a emissão de
todas as jornadas da primeira liga portuguesa de futebol profissional; da taça de Portugal de
futebol. Todas as outras modalidades desportivas tiveram também expressão com o programa
bissemanal “Podium”.

Horas Emitidas por Género *
43%

2013
38%

2014

14% 15%

15%

7%

5%

2%
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1% 1%
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2%
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1%
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11%
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45%
40%
35%
30%
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* De acordo com tipologia de género utilizada na informação reportada à ERC
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| Rádio

Para além da habitual grelha de programas, realizaram-se diversas atividades de caracter cultural e recreativo, nomeadamente programas “ao vivo” em diversos locais como a transmissão em
direto do concerto do grupo de música rock “Manifesto” a favor da União Zoófila ou o espetáculo de Fado da Velha Guarda Coimbrã a partir de uma Igreja no centro da cidade de Portimão.
Acompanhámos a Gala dos Bombeiros de Portugal, iniciativa que a RDPI acompanha desde a
sua primeira edição. Foram realizados programas em direto da Figueira da Foz, onde a RDP Internacional foi distinguida pela CPCCRD (Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e
Recreio) com o Prémio atribuído aos Orgãos de Comunicação Social que mais divulgam as Coletividades Portuguesas.
Na área de produção de programas, foram entrevistadas cerca de 300 pessoas, distribuídas pelas
24 horas do dia, 7 dias por semana, abrangendo as áreas da cultura, música, política, empresarial,
etc. Foram utlizados para tal os Centros Regionais do Porto, Coimbra, Faro, Funchal e Ponta
Delgada. Foram estreados cerca de 10 programas/rubricas produzidas internamente.
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Ao longo do ano, a programação da RDP África acentuou o seu vetor formativo e educacional,
aumentando o espaço dedicado à ciência e investigação, promoção da língua e à leitura em
português. Procurou por isso dar eco dos avanços do Ensino e da Ciência em África, marcando
presença em importantes encontros internacionais do setor.
Em Lisboa, o desenvolvimento do Ensino Superior e a Formação Profissional em África, foram os
temas destacados no VIII Seminário Internacional que o canal organizou, em Abril.
No âmbito da cultura, manteve-se a aposta na divulgação das manifestações artísticas lusófonas
nos mais diversos domínios:
Na literatura, assinalando os lançamentos mais relevantes dos autores lusófonos, com emissões
especiais, mas também marcando presença nas principais manifestações de promoção do livro
e da leitura. Foi o caso da presença na 15ª edição das Correntes d’Escrita, na Póvoa de Varzim.
No domínio da música, apostando na promoção de novas edições, na exposição rádio dos novos
autores lusófonos e transmissão de alguns dos mais importantes festivais e encontros musicais
africanos da atualidade.
Em Portugal procurou dar visibilidade à atividade das comunidades lusófonas aqui residentes,
promovendo/transmitindo as suas iniciativas.
Destaque ainda para as coproduções para rádio e televisão (RDP África/RTP África) de dois documentários com versões rádio e tv, dedicados ao lançamento mundial do disco de Karyna Gomes
nos estúdios da RTP e aos bastidores dos Angola Music Awards, em Luanda.
A RDP África voltou, em 2014, a marcar presença nos grandes festivais de cinema e teatro lusófono. Foi o caso do Mindelact, uma vez mais acompanhado em São Vicente – Cabo Verde. A mesma
ilha foi alvo de emissão especial para um olhar à economia marítima do arquipélago, naquela
que foi a 2ª edição do Kavala Fresh.
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No domínio da Informação, a RDP África transmitiu principais acontecimentos políticos lusófonos do ano, afirmando-se como o veículo mais importante de comunicação de massas no seio
da CPLP. Para esse efeito contribuíram as coberturas no terreno de processos eleitorais na Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, mas também importantes encontros políticos internacionais como a Cimeira da CPLP, em Díli, Timor Leste.
O Desporto lusófono continuou em 2014 a merecer importante atenção pela RDP África. A par
da transmissão das competições nacionais e mundiais, o canal esteve especialmente atento à
qualificação das seleções africanas lusófonas para a Taça das Nações Africanas, realizando emissões especiais, em parceria com as rádios nacionais dos países envolvidos, num esforço de
formação e interação lusófona.
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5. CANAIS/ANTENAS REGIONAIS
| Madeira

Ao longo do último ano foi assegurado uma emissão própria entre as 17 e as 24 horas, complementada com emissão da RTP Informação entre as 24 e as 17 horas.
A RTP Madeira produziu 1.244 horas – mais 12% que um ano antes – assegurando 88% das
2.371 horas da sua emissão, com as remanescentes 279 horas a serem asseguradas por filmes e
séries do Grupo RTP.
Em 2014 a RTP Madeira garantiu diretos do exterior que totalizaram 160 horas, tendo produzido
outras quarenta e três horas de gravação de programas e espetáculos fora dos seus estúdios.
A informação garantiu 737 horas, representando 60% do total da produção da RTP Madeira. Os
programas não informativos totalizaram 507 horas, com a particularidade do setor da Produção
assegurar 60% cento dos conteúdos emitidos nos canais nacionais e internacionais.
Por géneros, a emissão da RTP Madeira centrou a sua produção em quatro grandes prioridades:
Política, assegurando a transmissão de todas as sessões plenárias da Assembleia Legislativa e
outros debates; Desporto com programas próprios e transmissões de eventos desportivos;
Cultura com um programa semanal de cultura – Casa das Artes – produzindo formatos especiais
associados a grandes acontecimentos (Festival Literário, Mercado Quinhentista, documentários,
etc.) que totalizaram 319 horas de emissão e Social incluindo programas ligados à saúde, educação, juventude e às problemáticas sociais.
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A produção regional integrada nos diferentes canais do Grupo RTP totalizou 521 horas – mais
17% que um ano antes - com especial incidência na RTP Internacional (87%).
Foram enviadas para os canais de referência – RTP1 e RTP2 – 732 reportagens, que foram emitidos nos serviços de informação, tendo o Centro Regional da Madeira assegurado 120 diretos, de
acontecimentos de relevância social, política, económica e desportiva, de apoio ao “Bom Dia
Portugal”,“Jornal da Tarde”,“Telejornal”,“Grande Jornal”,“24 horas” e diferentes noticiários da RTP
Informação, colaborando ainda em programas de entretenimento com reportagens ou diretos.
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ANTENA1
As emissões de rádio na Região Autónoma Madeira privilegiaram formatos que enfatizaram a
cultura, as tradições, a informação relativa a questões ligadas à saúde, educação, trânsito, respostas sociais, com especial atenção às problemáticas que contribuem para a exclusão social.
Ao longo do ano de 2014 a Antena1 Madeira, transmitiu entre as 7 e as 20 horas e garantiu 1.544
horas de emissão – mais 27% que um ano antes - assegurando 35% da emissão diária da antena.
A Informação garantiu 65% da emissão local, com a produção a assegurar os remanescentes
35% da emissão produzida no Centro Regional. Desporto (62%), Cultura (11,5%), Política (13,6%)
e Economia (8%) dominaram a informação.
Referência, ainda, para os programas dedicados ao entretenimento, à cultura, à educação e à
inovação e também à educação ambiental e ao sector primário.

ANTENA3
A Antena3 Madeira assegura uma emissão continua de 24 horas de quinta a domingo, oferecendo uma emissão entre as 7 as 20 horas nos restantes dias da semana, garantindo uma posição
de liderança junto do público jovem, investindo desse modo na fidelização futura de um ouvinte que tem no canal o contacto com os eventos e com as atividades que se realizam na Região.
A Antena3 fez a cobertura dos sete ralies do campeonato da Madeira, bem como do Rali Vinho
Madeira e associou-se aos desportos radicais, os mais procurados pelos jovens.
É na ligação direta aos grandes eventos que a antena se diferencia de outras ofertas disponíveis
no mercado. Casos dos festivais de Verão Summer Opening, Vespas in The Park e Funchal Winter
Fest.
Espaços dedicados ao cinema, “stand up-comedy”, empreendedorismo – Projeto RS4E, nutrição
e a abordagem de temáticas associadas à juventude complementam a oferta musical, que é o
essencial do canal.
A Antena3 assegurou em 2014 a produção de 6.020 horas, o equivalente a 68% da sua emissão,
ligando-se à antena nacional três vezes por semana entre as 20 e as 7 horas.
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| Açores

A RTP Açores é um canal identitário e a sua temática são as 9 ilhas dos Açores, bem como as suas
vivências, cultural, social e política, atraindo o seu público estratégico: residentes nas ilhas e os
que estão fora do arquipélago.
Na linha da sua tradição a RTP Açores, relevou o papel da sociedade com a apresentação de
programas que exprimem o seu espírito cívico, social e cultural, numa linha mais tradicional e
contemporânea, sem perder as Raízes seculares do povo das ilhas: Para tal deu-se continuidade
a programas e outros foram criados em jeito de “Serão Açoriano” os programas: “Atlântida”,“A
Noite dos Sentidos”,“Conversas do Triângulo”,“Põe-te a Pau“, “Açorianidade”,“City Folk - Gente da
Cidade” e destaque para o “Açores Hoje” diariamente ao final da tarde. Estes e outros programas
mostram os valores escondidos em várias áreas da criação e aproveitam de forma sábia os
nomes mais consagrados da sociedade açoriana.
Complementarmente foram emitidos programas sobre a temática Açores, quer do ponto de
vista do documentário ou de breves narrativas em vários locais de todas as ilhas, programas
musicais, religioso, etnográficos, científicos e recreativos, com particular destaque para a transmissão de grandes concertos polifónicos, festivais e coberturas de desfiles.
Destaque para o programa “Atlântida”, verdadeiro magazine de cultura popular, destinado a
divulgar as vivências e cultura dos açorianos, residentes ou não nas 9 ilhas, nos seus mais diversos aspetos: etnográficos, folclórico, musical, religioso, patrimonial.
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Na informação regional destaque para a “Informação Açores” e o ”Telejornal Açores” e “Estação
de Serviço”, que dá voz descentralizada aos telespetadores e ouvintes da
Antena1 Açores, aos temas da atualidade e contribui grandemente para o exercício da cidadania. Programa interativo com emissão simultânea na rádio e televisão pública dos Açores. Na
informação não diária o “Prova das 9”. O “Grande Plano e “Em Causa Própria” são alguns dos espaços de produção própria deste Canal. Também o desporto tem os seus espaços próprios diários
e não diários.
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Rádio
Nos programas a Antena1 Açores deu particular relevo aos programas de entretenimento, arte
e cultura, musicais, religiosos e institucionais e outros eventos que são marcas históricas de
inegável reconhecimento.
Dos programas de entretenimento destaque para o “Inter-Ilhas” que liga todas as ilhas dos
Açores com eventos, entrevistas, novidades musicais, surpresas; um programa transversal a toda
a sociedade açoriana e faz com que cada ilha seja parte integrante do arquipélago.
Destaque também para programas como a “Rosa dos Ventos”, com participações simultâneas
dos estúdios de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada na busca incessante de novas vozes, personalidades e pluralidade de pensamento e ainda “Filarmonia” dedicado à difusão permanente às
novas sonoridades das bandas filarmónicas e seus protagonistas.
Igualmente, e na mesma linha, por que ambos têm grande impacto nas emissões das imensas
estações de rádio das comunidades açorianas no mundo o programa, “Gente Franca” que de
lugar em lugar, de casa em casa, dá voz à sabedoria popular, aos filósofos de rua, e às tradições
mais secularmente guardadas.
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6. INFORMAÇÃO
| Televisão
Em 2014 a RTP manteve a aposta no aprofundamento de uma informação de referência.
As coordenadas essenciais assentaram numa informação rigorosa, isenta, completa, contextualizada e independente perante qualquer tipo de interesse.
Durante o ano solidificou-se uma ideia de conjunto da informação da RTP que passou, sobretudo, pela afirmação dos espaços de informação diária (”Bom Dia Portugal”, “Jornal da Tarde”,
“Portugal em Direto” e “Telejornal”) e dos espaços da informação não diária (”Prós e Contras”,
“Linha da Frente” e “Sexta às Nove”).
Incrementou-se diariamente no interior do Telejornal um espaço específico de média reportagem.
A RTP foi os olhos de Portugal no Mundo. Houve enviados especiais na Ucrânia para nos contarem os avanços independentistas, na Venezuela para relatarem os problemas da comunidade
portuguesa num país conturbado, na Síria, no Egipto, no Iraque e na Tunísia para contextualizarmos as primaveras árabes, na Grécia e noutros países europeus para monitorizar a crise e estivemos igualmente no avanço do Estado Islâmico.
No âmbito dos princípios e valores, a Direção de Informação da Televisão impôs regras de exibição, proibindo taxativamente a passagem de imagens em contexto de violência e propaganda
do terrorismo.
A informação da RTP assinalou com momentos especiais as comemorações dos 40 anos do 25
de Abril, culminando um mês de reportagens com um Telejornal Especial em direto a bordo de
um navio da Marinha Portuguesa fundeado no Tejo.
Ainda nas efemérides, o destaque vai para uma semana especial onde se sublinharam os 25
anos da queda do Muro de Berlim.
Num ano de grandes eventos, a Informação da RTP acompanhou muito de perto toda a operação do Mundial de Futebol no Brasil e a realização das eleições para o Parlamento Europeu.
No final do ano a empresa garantiu a aquisição dos direitos da Liga de Campeões para as próximas três temporadas.
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| Rádio
A produção de conteúdos informativos nas antenas de rádio do Serviço Público voltou a
centrar-se, em 2014, nos acontecimentos que resultaram da crise económica e financeira que
atingiu a Europa e Portugal e – não menos importante – no impacto social e político que as
medidas de combate à crise tiveram em todo o País.
No plano internacional foi dado particular destaque às eleições presidenciais no Brasil, eleições
europeias, eleições na Ucrânia, à guerra na Síria, à guerra na Ucrânia, à canonização do Papa João
Paulo II, à coroação do novo Rei de Espanha, à crise na Grécia, ao referendo na Escócia, ao
referendo popular na Catalunha.
A programação desportiva para além dos programas regulares inclui ainda os relatos dos principais jogos internacionais de futebol em que participam clubes portugueses e a seleção nacional, bem como a cobertura informativa dos principais eventos desportivos internacionais que
envolvem a participação portuguesa nas diversas modalidades desportivas – atletismo, andebol, basquetebol, hóquei em patins, etc. Destaque para cobertura do Mundial de Futebol
Brasil/2014, pela cobertura dos mundiais de ciclismo em Ponferrada, Espanha, e do Campeonato
da Europa de atletismo em Zurique, na Suíça.
Reconhecendo o seu papel específico enquanto Serviço Público, as antenas de rádio da RTP
procuram promover uma oferta diversificada como no caso do futebol, no acompanhamento
da 2ª Liga, dos jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga e ainda dos acontecimentos relacionados com outras modalidades como atletismo, andebol, basquetebol, ciclismo, futsal e hóquei
em patins.
A informação de Rádio divulga diariamente, através das suas antenas nacionais e internacionais,
várias iniciativas de caráter cultural procurando fazer uma cobertura diversificada e rigorosa. A
programação cultural das antenas de rádio do grupo RTP centra-se, ao longo de todo o ano,
além da cobertura informativa nos noticiários, em formatos de grelha especiais, muitas vezes em
direto, de acontecimentos culturais de relevância nacional e internacional. O programa “Estado
da Arte”, transmitido no período da tarde pretende divulgar a oferta cultura do momento, com
sugestões abrangentes e registos sonoros dos diferentes protagonistas.
Como canal de excelência da divulgação cultural nacional, a Antena2 transmite de segunda a
sexta-feira, nos seus noticiários, peças de reportagens que resultam da cobertura jornalística de
diferentes acontecimentos de caráter cultural.
O conjunto de antenas do grupo RTP acompanhou, entre outros eventos, Feiras do Livro, o Festival de Cinema de Cannes e “As Correntes de Escritas”, para além de diversos festivais de Teatro e
de Cinema, de estreias de música, bailado e exposições e, um pouco por todo o país, testemunhamos a diversidade musical dos Festivais de Verão.
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A nível regional há igualmente um acompanhamento muito próximo das iniciativas culturais
através do espaço de informação regional “Portugal em Direto”, transmitido na rede nacional de
emissores da Antena1.
A cobertura noticiosa dos principais acontecimentos nacionais e internacionais é garantida
através dos noticiários e de espaços específicos de informação, em formato de programa e de
debate.
Destaque em particular para os programas de informação de fim de semana, “Este Sábado” e
“Visão Global”. O primeiro, com transmissão ao sábado, centra-se na atualidade nacional, o
segundo, com transmissão ao domingo, fixa-se nos grandes temas da atualidade internacional,
ambos com recurso a entrevistas, debates, análise, comentário e reportagem.
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B. OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO – OUTRAS
1. Arquivo Audiovisual
Em 2014 foi prosseguida e consolidada a estratégia de desenvolvimento do arquivo audiovisual centrada em dois eixos fundamentais, por um lado, o cumprimento integral das
obrigações de serviço público em matéria de preservação, valorização e acesso aos arquivos de rádio e televisão, e por outro, a eficácia na resposta a solicitações de materiais de
arquivo para a produção de novos conteúdos de informação ou de programas, contribuindo deste modo para a melhoria da qualidade do serviço público de media prestado pela
RTP.
A atualização dos acervos registou um crescimento significativo em 2014, foram alvo de
catalogação, descrição e indexação 7.429 horas de novos de conteúdos de televisão e 3.461
horas de materiais sonoros da rádio. Este resultado representa um aumento de cerca de 25
% face ao ano anterior.
No domínio da preservação a longo prazo do património audiovisual da RTP foram desenvolvidas diversas iniciativas de catalogação, digitalização e restauro digital dos arquivos
históricos de rádio e televisão. Foi recuperada a catalogação de 2.014 horas de televisão e
de 313 horas de registos sonoros da rádio, sendo ainda de registar o restauro digital de 205
horas de materiais de arquivo, na sua esmagadora maioria destinados a exibição no canal
Memória. Terminada a digitalização do arquivo histórico da rádio, cerca de 30.000 horas no
total, iniciou-se a segmentação dos ficheiros de áudio digital, estando já concluído cerca de
56% deste processo.
A contribuição do arquivo audiovisual para a produção de novos conteúdos de qualidade,
sejam eles de natureza informativa ou programas dos mais variados géneros, continuou a
ter um papel de grande relevância na atividade do arquivo RTP. Em 2014 foi garantida a
resposta eficaz a 13.591 solicitações internas de pesquisa, das quais resultou o fornecimento de 3.523 horas de imagens de arquivo para produção de notícias e programas. Foi ainda
assegurada resposta a 419 pedidos externos de licenciamento de materiais de arquivo.
Em 2014 foi lançado o portal de serviço público RTP Arquivo, que tem o duplo propósito de
ser simultaneamente uma janela aberta para o acervo arquivado, disponibilizando conteúdos para “streaming”, sejam eles vídeos, “clips” áudio, fotografias, ou documentos digitalizados, ao mesmo tempo que se constitui como uma porta para a sociedade civil aceder à
totalidade do fundo documental audiovisual da RTP. O portal, organizado em coleções
temáticas, é permanentemente atualizado com novas coleções e conteúdos representativos da riqueza do património arquivado, contribuindo assim para aumentar e enriquecer a
oferta que a RTP faz chegar à sociedade civil diariamente.
Ao longo de 2014 mereceu ainda especial relevo a colaboração com outras instituições
nacionais. Destaca-se o protocolo de colaboração para formação profissional e digitalização
de conteúdos do Ministério da Defesa Nacional, através do qual o arquivo RTP vai apoiar
com formação profissional, catalogação e digitalização de conteúdos do M.D.N. em formato
vídeo obsoleto BCN.
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2. Documentação e Museologia
Em 2014 a Área Museológica e Documental manteve a aposta na consolidação, afirmação e
desenvolvimento das suas áreas (Coleção Visitável Museológica; Reservas Museológicas;
Museu Virtual; Arquivo Histórico documental; Arquivo de Música Escrita; Centro de Informação e Documentação e Biblioteca).
Ao nível da Documentação voltou-se a promover um leque de atividades visando manter e
melhorar os serviços prestados, avaliar, selecionar e incorporar novos conjuntos documentais, e aumentar e diversificar o leque de utilizadores internos e externos, neste último caso
no apoio a Orquestras (144 pedidos de partituras), investigadores, professores e estudantes
do Ensino Superior, e comunidade científica e cultural em geral. Das suas múltiplas funções
destaque para o apoio à investigação prestado pelo Arquivo Histórico e Biblioteca, 525
solicitações, nomeadamente no âmbito de dissertações de mestrado e teses de doutoramento, bem como de elaboração de monografias.
No âmbito da Museologia, dando sequência ao trabalho desenvolvido em anos anteriores,
levámos a cabo um conjunto de ações com a finalidade de proteger, preservar e divulgar os
aparelhos de realização, difusão e receção da história da rádio e da televisão, sem esquecer
alguns dos momentos mais marcantes da produção de conteúdos radiofónicos e televisivos, possibilitando aos diversos públicos, com particular ênfase nos grupos escolares e
seniores, a oportunidade de contactar com algumas das mais emblemáticas peças e
conteúdos que constituem um testemunho da história da rádio e da televisão em Portugal.
Perfazendo cinco anos de abertura ao público, a Coleção Visitável Museológica assinala um
crescimento sustentado e gradual de visitantes, tendo recebido 12.724 visitantes, o que
representa um aumento na ordem dos 84% em relação a 2010, de 47% em relação a 2011,
de 23% em relação a 2012 e de 3% em relação a 2013. O cômputo geral representa um valor
médio anual (2010-2014) de 10.190 visitantes.
Ao nível das atividades educativas desenvolvidas na Coleção Visitável, destaca-se o programa de atividades lúdicas para o período de férias da Páscoa e de verão (específicas e distintas para os jovens e para os adultos dos grupos de OTL), destinado a instituições públicas e
privadas, cuja aposta se centrou no reforço da qualidade, tendo registado novamente bons
níveis de adesão: dos 12.724 visitantes acima referidos, 2.243 inserem-se nesta categoria.
Quanto à Reserva Visitável (acesso reservado preferencialmente a público especializado e
investigadores), manteve a tendência de consolidação da procura por parte de um público
restrito e altamente especializado, que destacou a sua importância e nível de organização,
sendo de realçar que este ano foi registado o valor mais elevado de visitas - 129 - desde a
abertura ao público.
Finalmente, O Museu Virtual registou cerca de 30.430 visitas que resultaram em 305.268
páginas visualizadas, realçando a sua importância, nomeadamente a nível pedagógico e
lúdico, em articulação com as atividades desenvolvidas na Coleção Visitável.
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| Serviço Público, Ética e Diversidade
A área de Serviço Público, Ética e Diversidade, no atual contexto de múltiplas obrigações
legais e de regras de acompanhamento por diferentes entidades externas, particularmente
no respeitante às obrigações mínimas de serviço público, tal como se encontram previstas
nas cláusulas 9ª à 14 ª, e às obrigações institucionais, designadamente os números 5 e 6 da cláusula 15ª do CCSPT, desenvolveu um conjunto de
ações de estudo e monitorização do cumprimento das obrigações qualitativas e quantitativas da RTP.
A monitorização das obrigações de Serviço Público de Media, de natureza não financeira,
decorreu em cooperação com diferentes entidades externas como auditores independentes, ERC ou GMCS, nomeadamente ao nível da informação estatística sobre a programação
dos diferentes serviços de programas.
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3. Cooperação
De acordo com o disposto no Contrato de Concessão foram desenvolvidas uma série de
ações no âmbito da Cooperação não só ao nível da troca de conteúdos, como também e
sobretudo, no apoio às estações pública lusófonas nomeadamente organizando operações
especiais de informação, envolvendo deslocação de profissionais e meios técnicos, em
diversos países africanos e englobando uma componente de formação; estão neste caso
cobertura das eleições gerais e presidenciais em Moçambique e na Guiné-Bissau, bem
como uma cobertura alargada da Cimeira da CPLP realizada em Timor-Leste. A RTP assegurou ainda a manutenção e reparação de diversos equipamentos provenientes dos cinco
PALOP, numa lógica de assistência técnica contínua
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4. Apoio ao Cinema e à Produção Audiovisual
O apoio ao cinema e à produção audiovisual independente portuguesa é um dos desígnios
da RTP enquanto concessionária do Serviço Público de Televisão (SPT). Tendo em conta a
história do sector em Portugal, a RTP tem sido, dentre os operadores de televisão, o parceiro
natural e preferencial de produtores, realizadores e autores ao longo dos anos e esse trabalho tem dado frutos de carácter artístico e comercial e prestígio dentro e fora das fronteiras
de Portugal.
É vocação do operador de SPT o estímulo da atividade de produção independente em
Portugal, impulsionando não só os talentos estabelecidos no mercado, como também
dando oportunidades a novos criadores e linguagens, e é determinante para a sobrevivência e boa saúde do setor da produção independente de cinema e audiovisual que estas
mesmas linguagens estabeleçam pontos de contacto sólidos com os interesses de programação da RTP, mas também com os hábitos de consumo do grande público, sem contudo
deixar de criar novas plateias e criar novas apetências para ver cinema e outras produções
independentes em português, criadas e interpretadas com o melhor do talento nacional.
Posto isto, e tomando como base a nova Lei do Cinema e o Decreto de Lei que lhe está associado, que configura toda uma nova filosofia de relacionamento da RTP com o sector no
que toca ao financiamento da indústria cinematográfica e audiovisual e abre portas para
todo um novo conjunto de procedimentos, cabe à RTP canalizar o valor de 8% de parte da
CAV, anualmente para investir em obras cinematográficas e audiovisuais de produção independente.
Este montante, global e em parcelas, foi em 2014 superior ao valor da obrigação estipulada
por Lei, sendo o investimento dividido em duas grandes áreas:
- Aquisição de direitos de exibição, licenciamento de obras e coproduções;
- Campanhas de divulgação em antena de obras cinematográficas ou audiovisuais de
produção independente.
Foram assim contemplados 8 documentários, 11 séries e minisséries e 8 obras cinematográficas de produção independente. No que às campanhas de divulgação em antena de obras
cinematográficas ou audiovisuais de produção independente, foi também investido um
importante valor.
Ainda no cumprimento da Lei atualmente em vigor, que prevê também um novo modelo
de candidatura ao Programa de Apoio ao Audiovisual e Multimédia do ICA, a RTP apoiou,
através de contratos de investimento mínimo de 20% do total orçamentado, a candidatura
de 36 obras, nas categorias de documentário, série documental, série de ficção e telefilme.
Os resultados deste concurso serão apenas divulgados no decorrer do ano de 2015.
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5. Novas Plataformas de Distribuição
O “site” da RTP alcançou um total de 76,8 milhões de visitas. Dispondo de mais de duas
dezenas de canais de televisão e rádio em direto e de mais de cinco mil programas em VOD,
o RTP Play é a área mais procurada pelos utilizadores da oferta digital da empresa.
Em 2014, foi lançado o Portal Ensina, destinado à comunidade escolar entre o 1º e o 12º ano.
Este portal integra e contextualiza a produção dos canais de rádio e de televisão do grupo
RTP com relevância para o trabalho escolar. Disponível quer em “desktop” quer em dispositivos móveis com sistemas operativos IOS e Android, o Ensina publicou cerca de um milhar
de artigos com reportagens, entrevistas ou infografias que alcançaram um público superior
a meio milhão de pessoas.
As experiências de “second screen” tiveram lugar no primeiro semestre, com o projeto 5i. A
transmissão do programa “5 Para a Meia-Noite”, emitido nos dias úteis no canal 1 da RTP, foi
acompanhada por um serviço distinto e simultâneo, disponível nas plataformas móveis, no
sentido de enriquecer a experiência dos espectadores. Entre outras ações, foi possível aos
utilizadores da APP saber mais sobre os apresentadores, ver vídeos que não passaram na
transmissão linear, participar em concursos ou votações e interagir com outros fãs do
mesmo programa.
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O Mundial de Futebol e o programa “The Voice Portugal” seguiram nesta linha, com APPs
próprias. No primeiro caso, foi possível aos utilizadores da aplicação saber mais sobre as
equipas em ação, ver outros planos das partidas, conhecer os bastidores das seleções e ter
acesso a notícias sobre a competição. No “The Voice Portugal” foi realizada uma competição
entre aqueles que descarregaram o aplicativo e que permitia a construção de uma equipa
própria de cantores, à semelhança do que acontecia, na emissão linear, com os próprios
juízes.
Durante o mês de Dezembro foi lançada a APP do serviço RTP Play, que permitiu uma maior
facilidade de acesso dos utilizadores a conteúdos gravados dos canais de rádio e televisão
da empresa. Para além do acesso aos VOD, este aplicativo permitiu igualmente acompanhar
em direto esses canais, melhorando o serviço já funcional na anterior APP da RTP.
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6. Acessibilidades
| LEGENDAGEM TELETEXTO
Com a entrada em vigor da deliberação plurianual da ERC que define o conjunto de
obrigações relativas à acessibilidade dos serviços de programas televisivos e dos serviços
audiovisuais pedido por pessoas com necessidades especiais, a RTP passou a ter de
garantir no horário compreendido entre as 8h e as 2h os seguintes objetivos:
RTP1 – Emissão de 8 horas semanais de programas de ficção, documentário e magazines culturais;
RTP2 – Emissão de 10 horas semanais de programas de ficção, documentário e magazines culturais.

Em 2014, a RTP emitiu cerca de 4.510 horas de programas com legendagem em Teletexto,
na RTP1, RTP2 e RTP Internacional, o que se traduz num aumento de 7% em relação ao
ano anterior.

| Comparativo média mensal Legendagem Teletexto
entre 2013 e 2014 (sem legendagem automática)
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Além da legendagem preparada, a RTP disponibiliza ainda um serviço de legendagem
automática em direto nos programas, baseado num sistema de reconhecimento de voz.

| Média semanal de emissão de
Legendagem Teletexto 2014
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| AUDIODESCRIÇÃO
Com a entrada em vigor da deliberação do plano plurianual da ERC relativo às acessibilidades em televisão, a RTP passou a ter de garantir no horário compreendido entre as 8h
e as 2h os seguintes objetivos:
RTP1 – Emissão de 35 horas anuais de programas de ficção e documentários;
Durante o ano de 2014, a RTP1 emitiu um total de 89h37m horas de programas com
audiodescrição para a comunidade portuguesa de cegos e amblíopes. O serviço encontra-se disponível apenas na RTP1, em programas de ficção nacional como, por exemplo,
“Os Filhos do Rock” e “Depois do Adeus”.Em 2014 foi emitido pela primeira vez um programa do género documental da série BBC Terra: África com audiodescrição.

| Comparativo de produção e emissão de
Audiodescrição entre 2013 e 2014
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| DUPLO-ECRÃ DE LÍNGUA GESTUAL
Atualmente, a RTP disponibiliza um sistema de duplo-ecrã de Língua Gestual Portuguesa
no site, que permite aos cidadãos portadores de deficiência auditiva a possibilidade de
terem um visionamento pleno dos programas com o recurso à tradução em LGP, uma vez
que a janela do intérprete é apresentada numa dimensão superior àquela que é oferecida na transmissão televisiva.
Em 2014, a RTP emitiu cerca de 2.310 horas de programas de entretenimento e informação com LGP no sistema de duplo-ecrã em programas de entretenimento e informação
em direto.

| REPRESENTAÇÃO EM PROJETOS EUROPEUS
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7. Conselho de Opinião
No âmbito das suas competências, tal como se encontram definidas na Lei nº 8/2007, de 14
de fevereiro, na Lei n.º 8/2011, de 11 de Abril e no Contrato de Concessão, o Conselho de
Opinião emitiu pareceres sobre:
| Parecer ao Relatório do Cumprimento das Obrigações do Serviço Público da
Rádio e Televisão.
| Parecer ao Relatório e Contas de 2013 da RTP, S.A.
| Parecer ao Plano de Atividades e Orçamento de 2014 da RTP, S.A.
| Parecer ao Projeto de Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio e
Televisão.

O Conselho de Opinião dispõe da respetiva página no site da RTP em:
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/conselho_opiniao/conselhopiniao.php
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8. Provedores
Durante o ano de 2014, verificou-se um aumento global do número de questões recebidas
pelo Gabinete de Apoio aos Provedores, mais significativo na quantidade de mensagens
enviadas ao Provedor do Telespectador, que tiveram um acréscimo significativo.
Das reclamações recebidas pelo Provedor do Telespectador, o maior número delas refere-se
a programas de informação e entretenimento da RTP1, verificando-se também um aumento relevante das questões relacionadas com a RTP Internacional e relativas sobretudo a
repetições de programação e conteúdos, horários e satélites. As opções tomadas relativamente à RTP2 e as escolhas editoriais da RTP também foram objeto da apreciação e de
tomadas de posição por parte dos Telespectadores.
Para saber mais sobre o Provedor do Telespectador:
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_tv/provedor.php

A Provedora do Ouvinte recebeu cerca de 600 mensagens ao longo do ano, o que representa um aumento de quase 20% relativamente a 2013, aproximando-se do número de mensagens recebidas em 2012, contrariando deste modo a tendência para uma descida generalizada do número de mensagens recebidas de Ouvintes que se verificava desde há três anos.
A RDP Internacional, as opções tomadas relativamente à Onda Curta e as transmissões
desportivas da Antena1 são temas que mereceram a atenção de uma percentagem significativa dos Ouvintes que se dirigiram à Provedora.
Para saber mais sobre o Provedor do Ouvinte:
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_ouvinte/provedor.php

O Provedor do Telespectador realizou 41 episódios do programa “A Voz do Cidadão”, transmitidos nos diversos canais do serviço público de televisão, tanto os de sinal como os de
difusão por cabo ou satélite, do que resultaram quase 90 horas de emissão na RTP1, RTP2,
RTP Informação, RTP Memória, RTP Açores, RTP Madeira, RTP África e RTP Internacional.
A Provedora do Ouvinte apresentou 39 programas “Em Nome do Ouvinte”, transmitidos
nas diversas antenas do serviço público de rádio, resultando num total de quase 80 horas
de emissão na Antena1, Antena2, Antena3, RDP África, RDP Internacional, RDP Açores e RDP
Madeira.
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C. CENTRO CORPORATIVO

1. Recursos Humanos
Constituindo-se os recursos humanos um ativo estratégico da empresa, deu-se continuidade à procura de formas de organização do trabalho que possibilitassem a redução dos
recursos envolvidos. Ainda assim produziram-se um conjunto de reenquadramentos com
impacto não negligenciável na massa salarial.
Desde logo, e encarado por todos os parceiros como fator de sustentabilidade, não podemos deixar de destacar a negociação do Novo Acordo de Empresa, que decorreu, de forma
intensa, ao longo de todo ano, com o objetivo primordial de diminuição de custos da
empresa, sem prejuízo da conciliação com o menor impacto social possível para os trabalhadores da RTP. Em simultâneo, e também com o objetivo de sustentabilidade, durante o
ano de 2014, negociaram-se, individualmente, inúmeros Acordos de Rescisão com pagamento de indemnização por parte da empresa, que permitiram, num clima de paz social, a
saída voluntária de 129 trabalhadores. Na mesma linha, e atendendo às especificidades do
regime de Aposentação da Caixa Geral de Aposentações foi criado, para os trabalhadores
oriundos da ex-Emissora Nacional, um programa que permitiu incentivar o acesso antecipado à aposentação (em 2014 foram aposentados 12 trabalhadores).
No âmbito do Centro de Formação, foram ministradas 14.495 horas de formação, num total
de 1.237 participantes. Decorreram 50 Estágios Profissionais (alguns ainda em curso) e
iniciou-se a 3.ª Edição da Academia RTP, com 47 formandos. Através do Centro de Formação,
e numa parceria IPAM/RTP, 15 trabalhadores concluíram com sucesso um curso de Pós
Graduação em Marketing Digital. Destaca-se, ainda, a preparação do processo de certificação do Centro de Formação RTP junto da Direção Geral do Emprego e das Relações do
trabalho (DGERT) como entidade formadora.
Por fim, uma breve referência ao projeto “Acolhimento”, cujos destinatários são os novos
trabalhadores e estagiários, transferências internas (de outros locais) ou trabalhadores que
regressem de ausência prolongada e tem como objetivo dar as boas vindas a estes profissionais proporcionando-lhes as melhores condições de integração na RTP.
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No âmbito da Igualdade de Género (IGEN), a RTP em cooperação com uma das empresas
associadas, desenvolveu um vídeo institucional promocional deste fórum, para dar a
conhecer as políticas de bem-estar social e de boas práticas sobre a igualdade de género,
para as instituições e organizações em geral. Ainda em fase de conclusão, durante o ano de
2014, a RTP com a colaboração da Universidade Católica Portuguesa (UCP), implementou o
Barómetro de níveis de serviço e grau de confiança entre estruturas, um indicador que
permitirá a medição da satisfação e eficácia da atividade entre Estruturas/Direções que
tenham entre si uma relação de cliente/ fornecedor interno.
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2. Tecnologias
| EMISSÃO
Durante todo o ano de 2014 a área de emissão (Planeamento e Régie Multicanal) assegurou o planeamento, condução e continuidade das emissões RTP1, RTP2,
RTP Internacional-Europa, RTP Internacional-América, RTP Internacional–Ásia, RTP África,
e RTP Memória. Esta atividade traduz-se num total de 55.660 horas de emissão, valor que
representa 69.2% do total de horas de emissão da RTP em 2014. Da Régie Multicanal
foram emitidos 46.432, correspondentes a 67.5% do total de programas exibidos pela
empresa durante todo o ano.
Para além da atividade corrente, o ano foi marcado pelo início do projeto de modernização da régie Multicanal, com o início das obras de uma nova régie num novo espaço e a
aquisição de novos equipamentos de emissão (ITX).
Em colaboração com o Arquivo e com a área de Tecnologias e Sistemas foi efetuado um
plano para a digitalização.
Além das normais e exigentes ações de formação profissional e adaptação às novas
tecnologias destaca-se a digitalização e receção no DAM (Digital Asset Management) de
13.898 horas de conteúdos, dos quais 7.378 horas correspondem a programas e 6.520
horas correspondem a conteúdos de informação.

59

RELATÓRIO E CONTAS ‘14

| Relatório de Atividade

| CONTACTOS DE OUVINTES E TELESPECTADORES RELATIVOS A
RECLAMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS DE ÍNDOLE TÉCNICO

TV | CONTACTOS ANO 2014
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De forma idêntica ao que já foi feito no ano passado, optámos por apresentar a informação
de uma for a menos desagregada, para facilitar a análise.
Em detalhe, comparando 2013 com 2014 tem-se:
| NA TELEVISÃO
Das 827 mensagens/reclamações recebidas constatamos:
| Uma diminuição de quase 50% dos contactos relativamente à TDT. É necessário ter em
conta que em 2014 se assistiu à estabilização do modo de receção, ao mesmo tempo
que a Anacom esteve muito presente no terreno com ações de fiscalização;
| No cabo nacional, assiste-se a uma diminuição;
| Na rede terrestre e África e Timor, também se verificou uma diminuição, que em parte
pode ser justificada por ter havido uma deslocação de técnicos a S. Tomé;
| Nos contactos relativos à Internet existe uma diminuição significativa;
| Nos satélites internacionais houve um enorme aumento, com duas explicações fundamentais:
| Suspensão por 24H para avaliação da emissão no Galaxy 19;
| No âmbito da renovação de contrato, a mudança do sistema de transmissão no
Intelsat 805 de DVB-S para DVB-S2;
| Na rede de cabo internacional, também se assiste a uma redução do número de
contactos.
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| NA RÁDIO
Das 187 mensagens/reclamações recebidas constatamos:
| Uma diminuição do número de contactos relativamente ao FM/OM – certamente por
não ter existido nada de verdadeiramente excecional ao longo do ano;
| Quanto à OC, assiste-se a uma diminuição, confirmando a tendência natural para
formas alternativas de receção;
| Na rede terrestre e África e Timor não há praticamente variação;
| Nos contactos relativos à Internet não há praticamente variação;
| Um aumento do número de contactos relativos à receção via satélite, ao qual não é
certamente alheio o facto já mencionado para a televisão que afetou de forma idêntica
os canais de rádio.
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3. Marketing e Comunicação
As atividades de marketing visaram essencialmente reforçar a relação com os consumidores/cidadãos. A nova assinatura, ‘Sempre Ligados’, desenvolvida num eixo emocional e
procura reforçar a proximidade à marca.
Relativamente às ativações de marca o contacto direto com os telespectadores e ouvintes
permite que estes vivenciem experiências diferentes com as marcas do universo RTP e que,
de uma forma distinta e positiva, se sintam mais envolvidos com as mesmas. O objetivo é
que se sintam mais próximos e conhecedores do papel de cada uma dessas marcas, criando
e estreitando laços e fidelizando relações. Em 2014, foram selecionados eventos de grande
mediatismo e afluência de públicos. No desporto, particular destaque para a Operação
Mundial (Campeonato Mundial de Futebol Brasil 2014), RTP. Mundial Somos Nós, uma
operação transversal, multiplataforma, com campanha integrada 360°. Salienta-se a presença das marcas RTP nos jogos da Seleção Nacional, na Volta a Portugal e no Surf profissional,
com o objetivo de reforçar a proximidade ao cidadão/consumidor e ainda de conquistar
território num segmento mais jovem e de “lifestyle”. Na área da música destacam-se os
festivais NOS Alive, SuperBock SuperRock, Caixa Alfama, Dias da Música, Optimus Primavera
Sound e a Tour do Concurso Nacional de Bandas 20 anos Antena3, que assinalou o aniversário da mais jovem estação de rádio da RTP. O “Prémio Jovens Música/PJM 2014”, evento
anual da Antena2, que pretende reforçar a sua imagem como grande impulsionadora de
novos talentos na área da música erudita, em 2014 voltou a surpreender, quanto à sua divulgação, com uma abordagem absolutamente inovadora, com “flash mobs/mini concertos
surpresa”, em plena rua, no centro da cidade.
Na área do entretenimento, a grande aposta centrou-se na comunicação para o grande
público. A destacar o lançamento dos programas “Água de Mar”,“The Voice Kids”,“The Voice”
e “Chef’s Academy” – este último com um enfoque especial, na medida em que se trata de
um formato inovador e de criação nacional.
A Loja “online”, RTP.PT, focou a sua estratégia na promoção das suas ofertas com efemérides.
Lançou uma campanha de subscrição “online” e a sua primeira “newsletter”. Estabeleceu
ainda uma parceria e lançou a coleção “Livros RTP” que visa apresentar novos escritores
portugueses, tendo algumas destas obras sido autênticos sucesso de vendas.
No âmbito da solidariedade, foi definida estratégia e (re) posicionada a marca RTP+, marca
de solidariedade da RTP, com objetivo de angariação de fundos, que revertem a favor de
grandes causas solidárias, pretende tocar quatro pilares: Educação Infantil (Centro Sagrada
Família); Saúde (Maratona da Saúde); Deficiência (Pirilampo Mágico); e Pobreza Infantil
(Toca a Todos). Sob a assinatura: A Pobreza Infantil Toca a Muitos | Ajudar TOCA A TODOS,
este foi o maior evento de “fundraising” em Portugal.
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No que se refere a prémios e distinções, a RTP foi, em 2014, novamente, distinguida uma
Superbrands e eleita Marca de Confiança. Distinguiu-se nos Prémios Eficácia, premiada com
Bronze, com a Campanha APP RTP 5i. Nos prémios de Marketing da Meios & Publicidade, a
RTP foi igualmente distinguida com bronze, com a campanha RTP 5i, na categoria ‘IT, Media
e Telecomunicações’.
Ainda no plano institucional, a Linha de Apoio RTP é o serviço de atendimento eminentemente telefónico ao telespectador e ouvinte. Numa perspetiva de gestão integrada da
imagem e dos valores das marcas de Rádio e televisão, visa profissionalizar e reforçar a
qualidade no relacionamento institucional da empresa com os seus públicos. Em 2014 este
serviço sofreu um “upgrade” relevante: o alargamento da sua oferta à plataforma digital –
“social care” e “social insights”.
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4. Relações Internacionais e Institucionais
Em 2014 a RTP intensificou e alargou os contatos institucionais com os inúmeros parceiros
com quem se relaciona no país e no estrangeiro.
| RELAÇÕES PÚBLICAS
A equipa RTP assegurou a atividade diária de acolhimento a 6.590 convidados para
programas de TV e Rádio, fez visitas guiadas à empresa a cerca de 3.500 visitantes na sua
maioria estudantes de escolas nos diversos níveis de ensino primário, secundário e
universitário. Acompanhou ainda elementos oriundos de Instituições Militares, empresariais ou de delegações estrangeiras que estiveram nas instalações da RTP em 2014.
As relações públicas garantiram o apoio e acolhimento em ações externas da RTP, como
o “Prémio Jovens Músicos”,as “Maratonas RTP”,os vários programas de TV ou Rádio realizados no exterior ou ainda eventos levados a cabo pelas várias Direções da Empresa.

| RELAÇÕES INTERNACIONAIS
No campo das relações internacionais continuou-se a assegurar a coordenação e receção
de programas EUROVISÃO, como: “Concerto Ano Novo”,“Concerto Schonbrunn”,“Concerto Sarajevo”,“Human Rights Day”,“Toque de Silêncio”,“Concerto de Natal”, etc.
Organização, acolhimento e apoio, em Lisboa – no Palácio Foz, do encontro anual dos
elementos de Relações Internacionais das empresas de Rádio da EBU com a presença de
representantes de 28 países, da Organização da EBU International Relations Group Meeting, em Lisboa. E ainda a Organização de Reunião Internacional EUSCREEN (Arquivos de
Televisão) em Lisboa.
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| ÁREA INSTITUCIONAL
Foi assegurada a representação da RTP em organismos nacionais e internacionais nos
diversos fóruns e associações de que a RTP é membro com destaque para as Assembleias
da Fundação do Desporto, EBU, PBI, URTI, EURONEWS, CIRCOM, PRIX ITALIA, etc.
A Identificação e a seleção de conteúdos de qualidade relevante para apresentação a
concursos nacionais e internacionais, nomeadamente ao “Prémios Meios e Publicidade”,
ao “CIVIS”, ao “Eurovision Connect”, “FICTS”, “CIVIS”, “Prix Europa”, “Rosa D’Ouro”, “Prix Italia”,
foram também marcos distintivos no âmbito da área institucional.
E ainda apoio e desenvolvimento de parcerias e protocolos com múltiplas entidades
nacionais e internacionais, por exemplo: MDN, Museu da Presidência, CITES, CASES, IGEN,
Comité Paralímpico, Inatel, Pirilampo Mágico, UTAD, TDM, CCTV, TV Paraguai, etc.
A comunicação interna viu-se reforçada através da produção de uma “newsletter
”(NÓS.RTP) publicada, mensalmente, na “Intranet” da Empresa e que conta com o contributo dos trabalhadores.

| COMUNICAÇÃO
A nível de comunicação institucional, o ano de 2014 foi marcado por dois eventos: o
lançamento do Portal Ensina, desenvolvido pela área digital e multimédia, e o lançamento do Portal do Arquivo, desenvolvido pela área de Emissão e Arquivo.
O ano foi igualmente marcado por um conjunto de iniciativas de Comunicação externa,
onde foram levados a cabo vários eventos de promoção e divulgação dos programas dos
diversos canais e antenas do Universo RTP, que visaram reforçar o posicionamento da RTP
ao nível da diversidade da sua oferta para todos os públicos.
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D. ANÁLISE ECONÓMICO – FINANCEIRA
1. Análise da Exploração
No exercício de 2014, a RTP obteve um resultado operacional positivo de 1,6 milhões de
euros, registando um decréscimo de cerca 24 milhões de euros face ao ano anterior.
O resultado líquido atingiu os 38,2 milhões de euros, registando uma variação positiva em
relação ao ano anterior, no qual se observou um resultado líquido de 15,5 milhões de euros.

Unid. milhões €
INDICADORES OPERACIONAIS

2014

2013

Variação %

Rendimentos

213,5

234,7

-9,0%

Gastos

211,9

210,3

0,7%

-0,1

1,2

-108,1%

1,6

25,6

-93,9%

Cash Flow Operacional/ EBITDA

12,4

47,1

-73,7%

Resultado líquido

38,2

15,5

146,2%

Imparidades
Resultado Operacional

O aumento do resultado líquido fica a dever-se significativamente à função financeira
positiva de 40,2 M€.
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| RENDIMENTOS OPERACIONAIS
Os rendimentos operacionais de 2014, constituídos basicamente por fundos públicos (Contribuição Audiovisual) e receitas comerciais totalizaram 213,5 milhões de euros, registando
uma variação negativa de cerca de 9,0 por cento face a 2013.
Unid. milhões €
RENDIMENTOS OPERACIONAIS

2014

2013

Variação %
-9,0%

Rendimentos Operacionais

213,5

234,7

-15,1%

164,9

194,2

-100.0%

-

42,3

8,6%

164,9

151,9

20,6%

48,0

39,8

7,6%

Publicidade

19,8

18,4

-3,8%

Distribuição Cabo

12,7

13,2

40,6%

Prestação Serviços Terceiros

2,6

1,9

516,2%

Venda Conteúdos

4,0

0,6

111,9%

Multimédia e Internet

7,4

3,5

-30,0%

Outras Receitas

1,6

2,3

-10,7%

0,6

0,6

Fundos Públicos
Indemnização Compensatória
Contribuição Audiovisual
Receitas Comerciais

Outros Rendimentos e Ganhos

Os fundos públicos registam em 2014 uma redução de 29,3 milhões de euros, 15,1 por
cento face ao ano anterior. Esta variação deveu-se sobretudo à eliminação da indeminização compensatória de 42,3 M€ de 2013, só parcialmente compensada em 2014 com o
aumento do valor da contribuição para o audiovisual. A Contribuição para o Audiovisual
(CAV) atingiu, os 164,9 milhões de euros, 13 milhões de euros acima do verificado em 2013.
As receitas comerciais no exercício de 2014 ascenderam a 48 milhões de euros, 8,2 milhões
de euros acima do verificado em 2013. Este aumento de receitas comerciais não é obviamente suficiente para colmatar o diferencial verificado nos fundos públicos. O principal
motivo prende-se com a venda de conteúdos que aumentou 3,4 milhões de euros face a
2013, e com a Multimédia e Internet que aumentou 3,9 milhões de euros face a 2013.
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| GASTOS OPERACIONAIS
Os gastos operacionais atingiram os 211,9 milhões de euros, aumentando 1,6 milhões de
euros face a 2013, ou seja, cerca de 0,7 por cento.
Unid. milhões €
GASTOS OPERACIONAIS

2014

2013

Variação %
0,7%

Gastos Operacionais

211,9

210,3

22,9%

Custos de Grelha

84,1

68,5

6,3%

Fornecimentos de Serviços

37,9

35,6

-6,0%

Gastos com Pessoal

75,8

80,7

-4,3%

Amortizações

9,0

9,4

-86,8%

Provisões

1,8

13,4

20,6

Outros Custos

3,3

2,7

Esta variação deveu-se sobretudo ao aumento dos custos de grelha que cresceram 15,7
milhões de euros. Os gastos com pessoal descem 4,9 milhões de euros devido ao efeito das
rescisões efetuadas por mútuo acordo. Nos FSE’s, o custo com a partilha de receitas dos
passatempos (IVR’s) de 2,6 milhões de euros de euros que propiciaram receitas de 6,9
milhões de euros, explicam a variação dos FSE’s de 2013 para 2014 no valor de 2,2 milhões
de euros.
As provisões reduzem face a 2013 em 11,6 milhões de euros, ainda assim foi reforçada em
5,2 milhões de euros a provisão para complementos de reforma, pré reformas e cuidados
de saúde dos aposentados, decorrente do impacto de perdas atuariais.
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| RESULTADO E CASH-FLOW OPERACIONAL
O resultado operacional de 2014 ascendeu a 1,6 milhões de euros, situando-se 93,9%
abaixo do verificado em 2013. Analisando o “cash-flow” operacional é significativo o decréscimo de 34,7 milhões de euros face a 2013.
Unid. milhões €
INDICADORES OPERACIONAIS
Resultado Operacional
Cash Flow Operacional/ EBITDA

2014

2013

Variação %

1,6

25,6

-93,9%

12,4

47,1

-73,7%

No que se refere ao investimento realizado, verifica-se um crescimento face ao ano anterior
superior a 300 por cento, apesar de se verificar uma forte contenção das despesas de investimento. Por essa razão os investimentos correntes do exercício de 2014 situaram-se abaixo
do valor das amortizações anuais.
Unid. milhões €
INVESTIMENTO E AMORTIZAÇÕES

2014

2013

Variação %

Investimentos

5,8

1,4

312,0%

Amortizações

9,0

9,4

-4,3%
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2. Análise Financeira
| RESULTADO LÍQUIDO
O resultado operacional positivo de 1,6 milhões de euros e a função financeira positiva de
40,2 milhões de euros, justificaram um resultado líquido positivo de 38,2 milhões de
euros, largamente acima dos valores de 2013 (15,5 milhões de euros).
Acréscimo de 49,2 milhões de euros na função financeira resultado do ganho gerado
pelo valor “mark to market” do veículo financeiro Eurogreen (44,2 milhões de euros). A
variação do valor “mark to market” decorre da conjugação dos seguintes fatores: (i) evolução das taxas euribor swap de médio e longo prazo; (ii) evolução do risco da dívida soberana em mercado secundário; (iii) prazo decorrido da operação e efetivação dos pagamentos previstos.
Unid. milhões €
2014

2013

Variação %

40,2

-9,1

-543,8%

1,6

25,6

-93,9%

Resultado Líquido

38,2

15,5

146,2%%

Cash Flow Operacional EBITDA

12,4

47,1

-73,7%

INDICADORES OPERACIONAIS
Resultado Financeiro
Resultado Operacional

O decréscimo do endividamento bancário em 39,9 milhões de euros (29,4 por cento da
dívida 2013), resulta sobretudo da redução de valor do veículo financeiro Eurogreen de
44,1 milhões de euros, e pelo acréscimo de utilização das linhas de crédito de curto prazo
de 5,8 milhões de euros, face a 10 milhões de euros de utilização em 2013. Embora não
afete a conta exploração de 2014, de notar que a empresa despendeu o valor de 13
milhões de euros em rescisões por mútuo acordo, razão pela qual teve de conter as
despesas de investimento e alargar a utilização de crédito de curto prazo, dado não estar
ainda contratado o financiamento de médio e longo prazo previsto para apoio às medidas de reestruturação.
Unid. milhões €
DÍVIDA BANCÁRIA

2014

2013

Variação %

96,0

135,9

-29,4%

Financiamentos de MLP por contrato

80,3

125,9

-36,3%

Descoberto utilizado

15,8

10,0

100%

Dívida bancária

Nota: Efetuado na ótica contratual e não na óptica do vencimento da obrigação
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Os capitais próprios da empresa, apesar de se manterem negativos, apresentaram uma
evolução positiva de 38,2 milhões de euros face a 2013, decorrente exclusivamente do
resultado liquido positivo verificado em 2014.
Unid. milhões €
CAPITAL PRÓPRIO

2014

2013

Variação %

Capital Próprio

-29,6

-67,8

-56,4%

Este comportamento reflete um dos grandes objetivos prosseguidos pela RTP desde 2003,
o de conseguir a estabilidade e sustentabilidade financeira do serviço público, apenas
possível com uma estrutura de capitais positiva. De salientar que a RTP atinge o menor
passivo bancário da sua historia e aproxima-se de ter capitais próprios positivos.

3. Proposta de Aplicação de Resultados
Face ao resultado líquido positivo obtido no exercício de 2014, no valor de 38.225.683,20
euros (trinta e oito milhões, duzentos e vinte cinco mil, seiscentos e oitenta e três euros e
vinte cêntimos), o Conselho de Administração propõe que os mesmos sejam aplicados da
seguinte forma:

Reserva Legal

1.911.284,16 euros

Resultados Transitados

36.314.399,04 euros

4. Código das Sociedades Comerciais – Artigo 35º
Entende o Conselho de Administração que, uma vez regularizada pelo acionista a dívida
referida pelas decisões da Comissão Europeia de 4/07/2006 e 20/12/2011, se responde
adequadamente às preocupações que justificam o dispositivo legal.
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E. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS
1. Objetivos de gestão previstos no artigo 38º do DL n.º 133/2013, de 3 de outubro
Considera-se que as orientações gerais de gestão são as que se encontram previstas no
Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento (PDR) aprovado em Março de 2013.
Estas orientações de gestão foram prosseguidas no ano de 2014.

2.Gestão do risco de financiamento cumprimento dos limites máximos de acréscimo de
endividamento, definidos para 2014, na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro

ANOS
Encargos Financeiros (€)
Taxa média de Financiamento (%)

2010

2011

2012

2013

2014

28.864.943

31.020.655

9.189.550

3.610.397

3.838.743

3,55%

4,72%

5,05%

2,94%

3,01%

PASSIVO REMUNERADO

2013

2014

Var. absol.

Var. %

Financiamentos obtidos

135.913.433

96.020.434

-39.892.999

-29%

...dos quais concedidos pela DGTF

-

-

-

-

Aumentos de Capital por dotação

-

-

-

-

Aumentos de Capital por conversão créditos

-

-

-

-

135.913.433

96.020.434

-39.892.999

-29%

Endividamento Ajustado

Os instrumentos financeiros da empresa são do conhecimento do IGCP, entidade que dá o
aconselhamento à empresa, e do DGTF, sobre os riscos cobrir. O risco de variação de taxa de
juro não foi objeto de cobertura em 2014.
Embora previsto e autorizado pelo acionista, não foi possível no ano de 2014 contratar o
financiamento de médio e longo. Por esta razão a empresa fez uma utilização parcial das
linhas de financiamento de curto prazo.
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3. Evolução do prazo médio de pagamento a fornecedores conformidade com a RCM
34/2008, de 22 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de
13 de abril, e divulgação dos atrasos nos pagamentos, conforme definidos no Decreto-Lei
n.º 65-A/2011, de 17 de maio, bem como a estratégia adotada para a sua diminuição

PMP
Prazo (dias)

DÍVIDAS VENCIDAS (€)

0-90 dias

Aq. de Bens e Serviços

28.819.387

2013

2014

Var.
2014/2013

94

80

85%

Dívidas vencidas de acordo com Art. 1º DL 65-A/2011
90-120 dias
120-240 dias
240-360 dias >360 dias

Aq. de Capital
Total

28.819.387

-

-

-

-

O prazo médio de pagamento de 2014 reduz face a 2013, cerca de 15%, passando de 94
para 80 dias.

4. Resultados obtidos no âmbito do cumprimento das recomendações do acionista, emitidas aquando da aprovação das contas de 2013
Não aplicável.

5. Remunerações
5.1. Órgãos Sociais
| MESA AG
- Aplicação das orientações relativas às remunerações vigentes em 2014
Não aplicável, as funções da Assembleia-Geral são exercidas por meio de deliberações
unânimes.

Mandato
(Início-Fim)
n.a
n.a.
n.a.

Remuneração Anual 2014 (€)
Cargo

Nome

Valor da Senha
Fixado (€)

Bruto (1)

Reduções
Remuneratórias (2)

Bruta após
Reduções
(3)=(1)-(2)

n.a
n.a.
n.a.

n.a
n.a.
n.a.

n.a
n.a.
n.a.

n.a
n.a.
n.a.

n.a
n.a.
n.a.

n.a
n.a.
n.a.

Legenda: As funções da Assembleia-Geral são exercidas por meio de deliberações unânimes
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| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
- Não atribuição de prémios de gestão, nos termos do art.º 41 da Lei 83-C/2013
- Aplicação das orientações relativas às remunerações vigentes em 2014
A RTP em 2014 cumpriu com os deveres relacionados com as remunerações, designadamente na aplicação:

2012*/2015

OPRLO

Designação

Mandato
(início-Fim)

Cargo

Nome

Forma

(1)

Identificação
Entidade

Data

Pagadora (O/D)

Presidente

Alberto Manuel Rosete da Ponte

DUE

18/9/2012

n.a.

n.a.

2012*/2015

Vogal Executivo (1)

Luiana Cristina Vieira
Nunes Carvalho dos Santos

DUE

18/9/2012

n.a.

n.a.

2012*/2015

Vogal Executivo (2)

António José Beato Teixeira

DUE

18/9/2012

n.a.

n.a.

Legenda: * a partir de 18 de setembro de 2012
(1) Indicar resolução (R ) / AG/DUE/Despacho (D)

Acumulação de Fundos
Membro do CA

Entidade

Função

Regime

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

n.a.

n.a.

n.a.

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

n.a.

n.a.

n.a.

António José
Beato Teixeira

n.a.

n.a.

n.a.

EGP
Membro do CA

Valores mensais Bruto

Fixado

Classificação

[S/N]

[A/B/C]

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

N

n.a.

5.722,75

2.289,10

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

N

n.a.

4.578,20

1.831,28

António José
Beato Teixeira

N

n.a.

4.578,20

1.831,28

Nota: EGP - Estatuto de Gestor público;
OPRLO . Opção pela remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
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Remuneração Anual (€)
Reduções
Remuneratórias

Redução anos
anteriores*

Bruta após
reduções

5.379,36

7.461,77

-

94.746,57

-

4.303,46

5.969,38

-

75.797,32

-

4.303,46

5.969,38

-

75.797,32

Variável

Fixa**

Outra

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

-

107.587,70

-

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

-

86.070,16

António José
Beato Teixeira

-

86.070,16

Membro do CA

Redução
Lei 12-A/2010

Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações
regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores
* Indicar os motivos subjacentes a este procedimento
** Incluir a remuneração + despesas de representação

Remuneração Anual (€)
Variável

Fixa**

Bruto
(1)

Reduções
Remuneratórias (2)

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

-

107.587,70

107.587,70

12.841,13

94.746,57

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

-

86.070,16

86.070,16

10.272,84

75.797,32

António José
Beato Teixeira

-

86.070,16

86.070,16

10.272,84

75.797,32

Membro do CA

Valor após reduções
(3)=(1)-(2)

Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações
regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores
* Indicar os motivos subjacentes a este procedimento
** Incluir a remuneração + despesas de representação

Benefícios Sociais (€)
Sub. Refeição

Membro do CA

Outros

Regime de Proteção Social

Valor/Dia

Mont.pago Ano

Identificar

Valor

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

-

-

Segurança Social

22.502,31

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

-

-

Segurança Social

António José
Beato Teixeira

-

-

Segurança Social
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Seguro de
Saúde

Seguro de
Vida

Identificar

Valor

-

n.a.

-

18.001,86

-

n.a.

-

18.001,86

-

n.a.

-
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Gastos com Comunicações Móves (€)
Plafond Mensal
Definido

Valor Anual

Alberto Manuel
Rosete da Ponte*

80,00

5.271,63

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos*

80,00

2.259,55

António José
Beato Teixeira

80,00

153,24

Membro do CA

Observações

Reembolsou a
RTP em 1.015,11€

(1)Telemóvel + Internet
* O Excesso de despesas encontra-se inteiramente justificado por gastos
ocorridos no exercicio de funções de representação institucional incluindo as
inerentes a deslocações ao estrangeiro

Encargos com viaturas
Viatura
atribuída
(S/N)

Celebração de
contrato
(S/N)

Valor de
referencia da
viatura (€)

Modalidade(1)

Ano Inicio

Ano Termo

Valor da Renda
Mensal (€)

Gasto Anual
com Rendas
(€)

N.º Prestações
contratuais
Remanescentes

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

S

S

63.324,19

AOV

2010

2015

948,43

11.381,16

1

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

S

S

48.896,52

AOV

2011

2015

688,72

8.264,64

4

António José
Beato Teixeira

S

S

36.735,48

AOV

2012

2016

672,86

8.074,32

13

Membro do CA

(1)

aquisição; ALD; Leasing ou outra

Gastos anuais associados a Viaturas (€)
Plafond Mensal
definido para
Combustivel

Combustível

Portagens

Outras
Reparações

Seguro

Alberto Manuel
Rosete da Ponte

572,27

5.437,38

1.450,20

1.415,48

1.052,09

Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos

457,82

3.358,48

1.115,55

-

992,30

António José
Beato Teixeira

457,82

1.842,32

477,65

2.295,51

914,55

Membro do CA

Observações

Gastos anuais associados a Deslocações de Serviço (€)
Outras
Membro do CA
Alberto Manuel
Rosete da Ponte
Luiana Cristina Vieira Nunes
Carvalho dos Santos
António José
Beato Teixeira

Deslocações
em Serviço

Custo com Ajudas de
Alojamento
custos

Refeições em
Serviço

Valor

Gasto total
com viagens
(€)

9.949,67

1.316,00

-

170,00

170,00

11.435,67

874,71

569,46

-

-

-

1.444,17

6.171,74

2.377,00

-

-

-

8.548,74
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| FISCALIZAÇÃO
- Aplicação das orientações relativas às remunerações vigentes em 2014
| CONSELHO FISCAL
Designação

Mandato
(início-Fim)

Cargo

Nome

Forma

(1)

Data

Estatuto
Remuneratório
(€)

2012*/2015

Presidente

António de Barros
Lima Guerreiro

DUE

18/9/2012

1.602,37

2012*/2015

Vogal (1)

João Manuel
Cravina Bibe

DUE

18/9/2012

893,00

2012*/2015

Vogal (2)

José Manuel
Fusco Gato

DUE

18/9/2012

893,00

Legenda: * a partir de 18 de setembro de 2012
Indicar AG/DUE/Despacho (D)

(1)

RemuneraçãoAnual2014(€)
Nome

Bruto
(1)

Reduções
Remuneratórias
(2)

Valorapós
Reduções
(3)=(1)-(2)

António de Barros Lima Guerreiro

22.433,18

2.663,00

19.770,18

João Manuel Cravina Bibe

12.502,00

1.430,98

11.071,02

José Manuel Fusco Gato

12.502,00

1.455,99

11.046,01
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| SROC

Designação

IdentificaçãoSROC/ROC
Mandato
(início-Fim)

Cargo

2008/2011
(até 30 de junho 2014)

ROC

2012/2015
(inicio 1 de julho 2014)

SROC
ROC

Nome
Carlos Fernando
Calhau Trigacheiro
Sociedade Oliveira Reis &
Associados, SROC
Representada: Carlos Manuel
Charneca Moleirinho Grenha

Nome
Carlos Fernando
Calhau Trigacheiro
Sociedade Oliveira Reis &
Associados, SROC

Número

Forma(1)

Data

Remuneração
Contratada(€)

N.ºdemandatos
exercidosna
sociedade

898

DUE

17/12/2008

1.802,67

12 anos

23

DUE

30/7/2014

1.287,62

1 ano

1266

DUE

30/7/2014

Bruto(1)

Reduções
Remuneratórias(2)

Valorapós
reduções
(3)=(1)-(2)

10.816,02

1.081,60

9.734,42

7.725,72

463,54

7.262,18

Nota: Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC/ROC)
Legenda: (1) indicar AG/DUE/Despacho (D)
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5.2. Auditor Externo
- Aplicação das orientações relativas às remunerações vigentes em 2014

Nome

Identificação do Auditor
Externo (SROC/ROC)
N.º de inscrição
na OROC

PricewaterhouseCoopers
& Associados - Sociedade de
Revisores Oficais de Contas, Lda

847

Data da Contratação
N.º Registo
na CMVM

Data

9077

2014

Período

Remuneração Anual [€]
Valor da Prestação de
Serviços Contratada

1 ano

Reduções
Remuneratórias

Valor após
Reduções

33% face a 2012

35.600,00

5.3. Restantes trabalhadores
- Aplicação das orientações relativas às remunerações vigentes em 2014

A RTP em 2014 cumpriu com os deveres relacionados com as remunerações dos restantes trabalhadores.

6. Estatuto do gestor público | Aplicação do disposto no artigo 32.º do Estatuto do Gestor
Público, conforme republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro
A RTP em 2014 cumpriu o estipulado por lei, nomeadamente porque:
- A empresa não dispõe de qualquer cartão de crédito para uso pessoal, unicamente
um cartão Tesouro (IGCP) para utilização em compras “on-line”;
- Unicamente foram objeto de reembolso a gestores públicos despesas de representação de âmbito institucional ou empresarial, não se tendo verificado qualquer
despesa de âmbito pessoal.
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7. Contratação pública
- Indicações sobre o modo foram aplicadas as normas de contratação pública vigentes
em 2014,
As normas de contratação pública que foram aplicadas são as constantes no Código
dos Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de janeiro) ao qual a
RTP está obrigada.
- Indicação da existência de procedimentos internos instituídos para a contratação de
bens e serviços e se o mesmo é objeto de revisão periódica, com referências à ultima
atualização.
O processo de compras continua a assentar na análise da estrutura da despesa da organização, na aquisição de bens e serviços e na definição de um plano estratégico de
compras no médio/longo prazo.
A estratégia de compras aplicada durante o ano de 2014 continuou a garantir para a
RTP a maximização de valor, através da redução de custos sempre que possível, e de
forma a cumprir os princípios observados no Contrato de Concessão do Serviço Público de Televisão e Lei da Televisão e Contrato de Concessão do Serviço Público de
Radiodifusão Sonora.
Para atingir os objetivos da estratégia de compras definida, foi importante e necessário
a identificação das necessidades de compra, definição de prioridades, segmentação
das categorias de bens e serviços, avaliação dos projetos de bens e serviços de produção (“comprar” vs. “alugar”), de forma a assegurar a estratégia de negociação mais
adequada para cada categoria de bens e serviços.
Ao nível dos sistemas de informação foi mantido o acesso à plataforma eletrónica de
negociação contratada, com o lançamento sistemático através da referida plataforma,
de todas as aquisições de valor superior a 5.000€, desde que dirigidas a mais que um
fornecedor.
Em 2014 foram colocados 4.400 pedidos de compra com um valor total de 43 milhões
de euros.
O número de Concursos Públicos atingiu o nível máximo desde a entrada em vigor do
CCP devido à redução do limiar legal do ajuste direto para 75 mil euros.
O enfoque sobre a gestão dos contratos incidiu:
| Genericamente nos casos de renovação dando cumprimento às imposições legais
em vigor;
| Através da análise dos serviços contratados de forma a identificar as possibilidades
de negociações pontuais e/ou rescisão, quer através do acompanhamento do seu
cumprimento visando aplicação de penalidades contratuais quando aplicável;
Indicação dos contratos celebrados com valor superior a 5M€, conforme determina o
- artigo 47º da Lei de Organização e Processo o Tribunal de Contas (LOPTC)
A RTP não celebrou em 2014 qualquer contrato superior a 5M€ em compras de estrutura e investimento, únicas áreas sujeitos ao Código de Contratos Públicos.
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8. Medidas tomadas ao nível da adesão da empresa ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)
A RTP aderiu voluntariamente à Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP), no dia 23
de fevereiro de 2009. No ano 2014 não houve nenhum procedimento ao abrigo da ANCP.

9. Medidas tomadas no âmbito da frota automóvel, relativamente às orientações previstas
n.º 4 do artigo 61º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, complementadas com os
Despachos n.º 1182/13-SET, de 12 de junho e Despacho n.º 1668/13-SET, de 6 de setembro
No âmbito da gestão de frota a atividade desenvolvida é condicionada à política geral da
RTP enquanto concessionária dos serviços públicos de rádio e televisão, na sua vertente
de obrigatoriedade de garantir a cobertura informativa adequada aos principais acontecimentos nacionais.
Tal facto implica, entre outros, a manutenção de delegações em todo o território continental e ilhas, de onde decorre a necessidade de manutenção de uma frota adequada
para o cumprimento das referidas obrigações, estando presente a gestão eficiente e a
redução de custos.
Assim, tem-se procurado desenvolver melhorias na política de frota através de um
melhor planeamento de meios e da procura de modelos que pela sua polivalência permitam servir necessidades de mais utilizadores.
Paralelamente manteve-se a opção por viaturas de baixa cilindrada, com menores emissões de gases poluentes e de menor consumo de combustível.
A redução do número de viaturas e a escolha de modelos de versões mais económicas,
conjugado com a adoção de “plafonds” de combustível para cargos de estrutura, permitiu
uma redução nos últimos dois anos de 26% nos custos com a frota automóvel, sendo que
a maior redução em termos percentual ocorreu ao nível dos custos de manutenção
decorrentes da renovação da frota.
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10. Medidas de redução de gastos operacionais no caso de empresas com EBITDA positivo,
a redução do peso dos gastos operacionais no volume de negócios é aferida face ao exercício anterior

Variação
Variação
2014/2013
2014/2013
PCRPCR

Meta
Meta

2014
2014
Exec.
Exec.

2013
2013
Exec.
Exec.

Variação
Variação
2014/2010
2014/2010

2012
2012
Exec.
Exec.

2011
2011
Exec.
Exec.

2010
2010
Exec.
Exec.

Absoluta
Absoluta

Absoluta
Absoluta

%%

38.833.375
38.833.375

50.847.110
50.847.110

36.621.902
36.621.902

-34.730.276
-34.730.276

-74%
-74%

-24.228.059
-24.228.059

-66%
-66%

%%

EBITDA
EBITDA

12.393.843
12.393.843

47.124.119
47.124.119

CMVMC
(m€)
(1)(1)
CMVMC
(m€)

84.141.803
84.141.803

68.453.308
68.453.308

96.565.822
96.565.822

105.363.200
105.363.200

114.237.314
114.237.314

15.688.495
15.688.495

23%
23%

-30.095.510
-30.095.510

-26%
-26%

FSE's
(m€)
(2)(2)
FSE's
(m€)

37.857.503
37.857.503

35.630.129
35.630.129

39.882.485
39.882.485

47.319.039
47.319.039

49.686.167
49.686.167

2.227.375
2.227.375

6%6%

-11.828.663
-11.828.663

-24%
-24%
-48%
-48%

Deslocações/Estadas
Deslocações/Estadas
Ajudas
Custo
Ajudas
dede
Custo
Comunicações
Comunicações

emem
linha
linha
com
com
2013
2013

Gastos
com
(3)(3)
Gastos
com
pessoal
(m€)
pessoal
(m€)
(3.1)
quais
(3.1)
dosdos
quais
indemnizações
indemnizações

350.711
350.711

354.305
354.305

437.539
437.539

595.077
595.077

670.210
670.210

-3.595
-3.595

-1%
-1%

-319.500
-319.500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0%0%

0 0

0%0%

1.016.297
1.016.297

991.510
991.510

1.003.482
1.003.482

1.294.673
1.294.673

24.786
24.786

2%2%

-278.377
-278.377

-22%
-22%

75.847.062
75.847.062
n.a.n.a.

95.473
95.473

80.725.709
80.725.709
28.343
28.343

78.687.470
78.687.470

197.750.896
197.750.896

184.780.803
184.780.803

214.614.165
214.614.165

Volume
(5)(5)
Volume
dede
Negócios
(m€)
Negócios
(m€)

212.759.336
212.759.336

191.669.323
191.669.323

183.756.443
183.756.443

93%93%

96%
96%

117%
117%

1.689
1.689

1.818
1.818
1.799
1.799

17 17

1% 1%

Número
Número
dede
RHRH
Número
Efetivos
Número
dede
Efetivos
Número
Cargos
Número
dede
Cargos
Direção
dede
Direção
Cargos
Direção
Cargos
Direção
/ /
Efetivos
Nº Nº
dede
Efetivos

-3%
-3%
face
face
a 2012
a 2012

108.042.924
108.042.924

521.613
521.613

Total
Gastos
(4)(4)
Total
Gastos
= =
+ (2)
+ (3)
- (3.1)
(1)(1)
+ (2)
+ (3)
- (3.1)

Peso
Gastos
Peso
dosdos
Gastos
/ /
(4)/(5)
VNVN
(4)/(5)

1.121.763
1.121.763

11.878.678
11.878.678

102.914.291
102.914.291
2.994
2.994

-4.878.647
-4.878.647
67.130
67.130

-6%
-6%
237%
237%

-27.067.228
-27.067.228
92.479
92.479

-26%
-26%
3089%
3089%

266.834.777
266.834.777

12.970.093
12.970.093

7%7%

-69.083.881
-69.083.881

-26%
-26%

185.313.645
185.313.645

21.090.013
21.090.013

11%
11%

27.445.691
27.445.691

15%
15%

118%
118%

144%
144%

61%
61%

n.a.n.a.

-252%
-252%

n.a.n.a.

2.036
2.036
2.010
2.010

2.183
2.183
2.153
2.153

n.a.n.a.
n.a.n.a.

-129
-129
-127
-127

-7%
-7%
-7%
-7%

n.a.n.a.
n.a.n.a.

n.a.n.a.
n.a.n.a.

1717

2222

2929

n.a.n.a.

0 0

0%0%

n.a.n.a.

n.a.n.a.

1%1%

1%1%

1%1%

n.a.n.a.

0%0%

n.a.n.a.

n.a.n.a.

n.a.n.a.

246246

257257

n.a.n.a.

n.a.n.a.

n.a.n.a.

-11-11

-4%
-4%

n.a.n.a.

n.a.n.a.

1.668.212
1.668.212

1.765.655
1.765.655

n.a.n.a.

n.a.n.a.

n.a.n.a.

-6%
-6%

n.a.n.a.

n.a.n.a.

1.672
1.672

248.846.484
248.846.484
211.401.474
211.401.474

Viaturas
Viaturas
Viaturas
Nº Nº
dede
Viaturas
Gastos
com
Viaturas
Gastos
com
as as
Viaturas
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A RTP cumpriu genericamente o plano de redução de custos para 2014, relativo às instruções sobre a elaboração dos Instrumento Previsionais de Gestão (IPG’s). A RTP de 2010 até
2014 apresenta EBITDA positivo, apesar de em 2014 se ter terrificado uma redução de 74%
face a 2013. Em 2014 o volume de negócios cresce 11% e o peso do total de gastos no
volume de negócio reduz 3%, de 96% em 2013, para 93% em 2014.
11. Princípio da unidade de tesouraria do Estado conforme previsto no artigo 123º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro
Em dezembro de 2013 obteve por despacho nº 2428/13 da Secretária de Estado do Tesouro
a exceção ao cumprimento do princípio da unidade de tesouraria.
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12. Recomendações resultantes de auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas
Não houve em 2014 auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas realizadas à RTP.
13. Divulgação de informação
Divulgação

InformaçãoaconstarnoSitedoSEE

S

Estatutos

X

Caracterização da empresa

X

Função de tutela e acionista

X

Modelo Governo / Membros Órgãos Sociais:
Identificação dos
órgãos sociais

N

N.A.

Comentários

X

Estatuto remuneratório
fixado

X

Relatório de governo
societário

Divulgação das remunerações
auferidas pelos órgão sociais

X

Relatório e contas

Identificação das funções e
responsabilidades dos membros do
Conselho de Administração

X

Relatório de governo
societário

Apresentação das sínteses
curriculares dos membros do
Conselho de Administração

X

Relatório de governo
societário

X

Relatório e contas

Esforço Financeiro
Público
Ficha síntese
Informação financeira
histórica e atual

X
X

Princípios de Bom Governo
Regulamentos internos
e externos
Transações Relevantes com
entidades relacionadas

Relatório e contas

X
X

Outras transações

X

Análise de sustentabilidade
da empresa nos domínios:
Economico

X

Social

X

Ambiental

X

Avaliação do cumprimento
dos PBG

X

Código de Ética

X
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Cumprimentodasorientaçõeslegais

Cumprimento
S

N

N.A.

Quantificação/
Identificação

Justificação/Referência
aopontodorelatório

Objetivos de Gestão:
Objetivo 1

X

Não aplicável

Orientações do PDR
E.1.

Gestão do Risco Financeiro

X

Não aplicável
2014: 3,01% e 2013: 2,94%

E.2.

Limites de Crescimento
do Endividamento

X

Variação absoluta 2014/2013:
- 39.393 mil €
Variação % 2014/2013:
- 29%

Utilização parcial das linhas de
financiamento de curto prazo e valor de
mercado veiculo financeiro Eurogreen
E.2.

Evolução do PMP a fornecedores

X

Variação absoluta 2014/2013: - 6 dias

E.3.

Divulgação dos Atrasos nos
Pagamentos ("Arrears")

X

Não aplicável

E.3.

X

Não aplicável

E.4.

X

Não aplicável

E.5.1.

Recomendações do acionista
na aprovação de contas:
Recomendação 1
Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão,
nos termos art.º 41º da Lei 83-C/2013
Órgãos sociais - reduções remuneratórias
vigentes em 2014

X

33,4 mil €

E.5.1.

Auditor Externo - redução remuneratória
nos termos do artº 73º da Lei 83-C/2013

X

33% face a 2012

E.5.2.

Restantes trabalhadores - reduções
remuneratórias vigentes em 2014

X

Os gastos com pessoal reduzem 4,9M€,
6% face a 2013, devido a reduções
remuneratórios e saídas voluntárias

E.5.3.

Restantes trabalhadores - proibição de
valorizações remuneratórias, nos termos
do art.º 39º da Lei 83-C/2013

X

E.5.3.

Artigo 32º do EGP
Utilização de cartões de crédito

X

Não existem cartões de crédito

E.6.

Reembolso de despesas de
representação pessoal

X

Não existem despesas de
representação pessoal

E.6.

12 concursos públicos e 223 ajustes diretos
com valores superiores a 5 000 euros

E.7.

Contratação Pública
Aplicação das normas de contratação
pública pela empresa

X

Aplicação das normas de contratação
pública pelas participadas

X

Não aplicável

E.7.

Contratos submetidos a visto
prévio do TC

X

Não aplicável

E.7.

X

Não aplicável

E.12.

Variação absoluta 2014/2013: - 11 viaturas
Variação absoluta 2014/2013: - 97 mil €

E.9.

Auditorias do Tribunal de Contas
Recomendação 1
Parque Automóvel
N.º de viaturas

X

Gastos com viaturas

X

Gastos operacionais das Empresas Públicas
(art.º 61º da Lei n.º 83-C/2013)

X

Ver ponto 10. Medidas de redução
de gastos operacionais

Nº de trabalhadores

X

Variação absoluta 2014/2013: - 129
Variação % 2014/2013: - 7%

Nº de cargos dirigentes

X

Variação absoluta 2014/2013: - 0
Variação % 2014/2013: - 0%

E.9.
Ver ponto 10. Medidas
de redução de gastos
operacionais
E.10.

Redução de trabalhadores
(art.º 60º da Lei n.º 83-C/2013)

Princípio da Unidade de Tesouraria
(art. 123º da Lei n.º 83-C/2013)
Disponibilidades centralizadas no IGCP

X

Não aplicável

Juros auferidos em incumprimento da UTE
e entregues em receita do Estado

X

Não aplicável
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Lisboa, 27 de março de 2015
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gonçalo Trigo de Morais de Albuquerque Reis
PRESIDENTE

Nuno Artur Neves Melo da Silva
VOGAL

Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé
VOGAL
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| Demonstrações Financeiras

Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
Demonstrações Financeiras (montantes expressos em Euros)
31 de dezembro de 2014

| BALANÇO

Notas
| Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Participações financeiras - outros métodos
Outros ativos financeiros

5
5
6
7
8

Corrente
Inventários
Adiantamentos por conta de compras
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

9
9
10
26
12
11
13
14
15
4

Total do ativo

Exercício
2014

2013

150.142.803,80
121.214,54
110.404.992,53
351.556,24
970.675,30

153.431.762,89
121.218,75
110.451.674,05
351.556,24
4.586.257,20

261.991.242,41

268.942.469,13

15.134.735,29
5.963.357,38
13.788.306,86
55.664,52
3.654.064,10
28.972.530,18
498.053,59

12.991.942,83
14.437.994,08
23.578.902,92
20.519,84
5.349.777,61
27.654.503,67
777.805,16

1.789.696,31
1.116.371,18

1.787.596,31
2.050.912,49

70.972.779,41

88.649.954,91

332.964.021,82

357.592.424,04

1.422.373.340,00
123.679.446,35
4.545.830,61
9.802.089,82
(1.628.353.726,81)
(29.455,83)
154.978,95

1.422.373.340,00
123.679.446,35
3.769.444,53
9.802.089,82
(1.643.105.062,28)
(29.455,83)
137.353,43

38.225.683,20

15.527.721,55

(29.601.813,71)

(67.845.122,43)

| Capital próprio
Capital e reservas atribuíveis
aos detentores de capital
Capital realizado
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Outras variações no capital próprio

16
17
18
18
19
20
21

Resultado líquido do periodo
Total do capital próprio
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| BALANÇO

Exercício

Notas

2014

2013

22
23

16.253.977,48
60.257.464,73

34.214.808,48
61.866.103,46

24

44.282.756,25

46.038.203,06

25
14

13.047,82
18.400.000,00

3.500.000,00
62.529.026,00

139.207.246,28

208.148.141,00

28.875.051,20
150.444.640,23
5.001.008,26
17.362.969,76
21.447.845,53
227.074,27

29.697.667,46
150.087.033,72
4.794.673,32
11.518.303,54
20.590.586,14
601.141,29

223.358.589,25

217.289.405,47

Total do passivo

362.565.835,53

425.437.546,47

Total do capital próprio e do passivo

332.964.021,82

357.592.424,04

| Passivo
Não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por
benefíciospós-emprego
Outras contas a pagar
Passivos não correntes detidos
para negociação

Corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos

26
10
12
23
25
13

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 e
2013.

O Técnico Oficial de Contas

António Manuel
Longo Cameira

O Conselho de Administração

Gonçalo Trigo de Morais de
Albuquerque Reis
Presidente
Nuno Artur Neves Melo da
Silva
Vogal
Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé
Vogal
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| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
Exercício

Notas

2014

2013

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas

27
28
29

212.759.336,26
198.809,79
(84.141.803,43)

191.669.323,11
42.355.572,84
(68.453.308,32)

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

30
31

(37.857.503,32)
(75.847.062,43)

(35.630.128,82)
(80.725.709,27)

Imparidade de dívidas a receber
(perdas/ reversões)
Provisões (aumentos/ reduções)

32

(104.489,49)

(777.396,78)

32

(1.778.461,92)

(13.424.299,46)

Imparidade de investimentos não depreciáveis /
amortizáveis (perdas/ reversões)

32

4.098,36

(77.081,87)

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

33
34

558.549,89
(3.276.483,67)

625.301,41
(2.716.932,15)

10.514.990,04

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização

32

Imparidade de investimentos depreciáveis/
amortizáveis (perdas/ reversões)

32

(8.958.138,07)
-

1.556.851,97

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)

32.845.340,69

(9.358.017,09)
2.090.981,17

25.578.304,77

Juros e rendimentos similares obtidos

35

44.133.207,71

14.300,74

Juros e gastos similares suportados

35

(3.964.376,48)

(9.064.883,96)

Resultado antes de impostos

41.725.683,20
36

Imposto sobre o rendimento do período

(3.500.000,00)

38.225.683,20

Resultado líquido do exercício

16.527.721,55
(1.000.000,00)

15.527.721,55

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 e
2013.
O Técnico Oficial de Contas

António Manuel
Longo Cameira

O Conselho de Administração

Gonçalo Trigo de Morais de
Albuquerque Reis
Presidente
Nuno Artur Neves Melo da
Silva
Vogal
Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé
Vogal
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| DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

A 1 de janeiro de 2013
Operações com detentores de
capital no período
Realizações de capital
Aplicação de resultados do
exercício anterior

Capital
realizado

Outros
instrumentosde
capitalpróprio

1.422.373.340,00

123.679.446,35

Reservas
legais

Outras
reservas

1.701.868,68

9.802.089,82

Resultados
transitados
(1.682.389.003,43)

Ajustamentos
emativos
financeiros

Outras
variaçõesno
capitalpróprio

(29.455,83)

174.378,94

Resultadolíquido
doperíodo

Total

41.351.517,00

(83.335.818,47)

2.067.575,85

39.283.941,15

(41.351.517,00)

Outras operações

(37.025,51)

Resultado líquido do período
A 31 de dezembro de 2013

(37.025,51)
15.527.721,55

1.422.373.340,00

123.679.446,35

3.769.444,53

9.802.089,82

(1.643.105.062,28)

(29.455,83)

137.353,43

-

15.527.721,55

15.527.721,55

(67.845.122,43)

| Operações com detentores de
capital no período
-

Realizações de capital
Aplicação de resultados do
exercício anterior
Outras operações
Resultado líquido do período
A 31 de dezembro de 2014

14.751.335,47

776.386,08

(15.527.721,55)
17.625,52

1.422.373.340,00

123.679.446,35

4.545.830,61

9.802.089,82

(1.628.353.726,81)

(29.455,83)

154.978,95

38.225.683,20
38.225.683,20

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 e
2013.

O Técnico Oficial de Contas

António Manuel
Longo Cameira

O Conselho de Administração

Gonçalo Trigo de Morais de
Albuquerque Reis
Presidente
Nuno Artur Neves Melo da
Silva
Vogal
Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé
Vogal
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17.625,52
38.225.683,20
(29.601.813,71)
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| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Exercício
| Fluxos de caixa das atividades
operacionais - método direto

2014

Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações

Pagamento/ recebimento do
imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/ pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

2013

239.146.233,75
(126.695.265,48)
(89.580.764,62)

245.278.129,31
(126.036.926,99)
(99.874.036,53)

22.870.203,65

19.367.165,79

4.135.493,68

(12.989.453,90)

(22.460.728,72)

(22.696.212,83)

4.544.968,61

(16.318.500,94)

(5.420.273,54)
(279.203,19)

(1.735.377,04)
(193.866,56)

319,80
4.181,71

46.385,71
14.300,74

| Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Juros e rendimentos similares

(5.694.975,22)

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

(1.868.557,15)

| Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Outras operações de financiamento

13.250.000,00
-

9.967.201,48
-

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos e similares
Outras operações de financiamento

(9.079.341,43)
(3.955.193,27)
-

(1.513.117,97)
(3.733.849,09)
-

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

215.465,30

4.720.234,42

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

(934.541,31)

(13.466.823,67)

-

Efeitos das diferenças de câmbio

-

Caixa e seus equivalentes no início do período

2.050.912,49

15.517.736,16

Caixa e seus equivalentes no fim do período

1.116.371,18

2.050.912,49
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| Detalhe da Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Descobertos bancários
Depósitos bancários
Outras aplicações de tesouraria

211.989,43
904.381,75
-

235.824,98
1.815.087,51
-

1.116.371,18

2.050.912,49

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 e
2013.

O Técnico Oficial de Contas

António Manuel
Longo Cameira

O Conselho de Administração

Gonçalo Trigo de Morais de
Albuquerque Reis
Presidente
Nuno Artur Neves Melo da
Silva
Vogal
Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé
Vogal
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financeiras
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1. INTRODUÇÃO
A Rádio e Televisão de Portugal, SA. (referida neste documento como “RTP” ou “Empresa”), com
sede em Lisboa, resulta da Lei n.º 8/2007 de 14 de fevereiro, alterada pela Lei nº 39/2014 de 9 de
Julho, na qual foram publicados os estatutos e a forma de realização de capital.
A Lei nº 8/2007 veio consagrar a fusão de várias empresas do mesmo grupo, das quais se destacam a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), empresa originalmente constituída em 1955 sob a
designação RTP - Radiotelevisão Portuguesa, S.A.R.L, iniciando as suas emissões regulares em 7
de março de 1957, e a RDP (Radiodifusão Portuguesa), empresa originalmente fundada em
1935, com a designação Emissora Nacional.
Sendo uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, o seu capital encontra-se dividido
em ações com valor nominal de 5 € cada, podendo haver títulos de 1, 10, 15 e 100 ações e de
múltiplos de 100 até 10 000. As ações são nominativas, não podendo ser convertidas em ações
ao portador.
O capital da Rádio e Televisão de Portugal, SA. foi aumentado através das dotações de capital
previstas no Acordo de Reestruturação Financeira assinado entre a Empresa e o Estado Português em 22 de setembro de 2003.
A Empresa, tem como objeto principal a prestação do serviço público de rádio e de televisão,
nos termos das Leis da Rádio e da Televisão e dos respetivos contratos de concessão, podendo
prosseguir quaisquer atividades, industriais ou comerciais, relacionadas com a atividade de
rádio e de televisão, na medida em que não comprometam ou afetem a prossecução do serviço
público de rádio e de televisão, designadamente as seguintes:
a) Exploração da atividade publicitária, nos termos dos respetivos contratos de concessão;
b) Produção e disponibilização ao público de bens relacionados com a atividade de rádio ou de
televisão, nomeadamente programas e publicações;
c) Prestação de serviços de consultoria técnica e de formação profissional e cooperação com
outras entidades, nacionais ou estrangeiras, especialmente com entidades congéneres dos
países de expressão portuguesa;
d) Participação em investimentos na produção de obras cinematográficas e audiovisuais.
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração na reunião
de 27 de março de 2015. É opinião do Conselho de Administração que estas demonstrações
financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da RTP, bem como a sua
posição e performance financeira e fluxos de caixa.
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2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Base de Preparação
Em 2014, as demonstrações financeiras da RTP foram preparadas em conformidade com as
disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
As demonstrações financeiras foram preparadas segundo o princípio do custo histórico
exceto no que respeita aos Ativos e Passivos financeiros para negociação e Outros ativos
financeiros, os quais se encontram registados ao respetivo justo valor.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de
estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas
contabilísticas a adotar pela RTP, com impacto significativo no valor contabilístico dos
ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência e nas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros
podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou
complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as
demonstrações financeiras são apresentadas na Nota 3.21.
Os valores apresentados, salvo indicação em contrário, são expressos em euros.

2.2. Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras,
quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer
disposição prevista pelo SNC.
2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras
Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade,
comparáveis com os do exercício anterior, apresentados como comparativos nas presentes
demonstrações financeiras.
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3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS

3.1. Conversão cambial
i) Transações e saldos
As transações em moedas diferentes do euro são convertidas utilizando as taxas de
câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes do pagamento/recebimento das transações bem como da conversão pela taxa de câmbio à data do
balanço, dos ativos e dos passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são
reconhecidos na demonstração dos resultados, na rubrica de outros ganhos ou perdas
operacionais.

ii) Cotações utilizadas
As cotações de moeda estrangeira utilizadas para conversão de saldos expressos em
moeda estrangeira, foram como segue:
MOEDA
Dólar Americano
Libra Esterlina
Franco Suiço
Escudo Cabo-verdiano

2014

2013

1,21410
0,77890
1,20240
110,26500

1,37910
0,83370
1,22760
110,26500

3.2. Ativos fixos tangíveis
Os Ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.
O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se
encontre na sua condição de utilização.
Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam
aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, apenas quando for
provável que os benefícios económicos futuros que lhe estão associados fluam para a
entidade e quando o custo poder ser fiavelmente mensurado. A quantia escriturada da
parte substituída é desreconhecida do Balanço.
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Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como
um gasto do período em que são incorridos.
Os custos a suportar com a desmontagem, desmantelamento ou remoção de ativos,
quando se traduzam em montantes significativos, serão considerados como parte do custo
inicial dos respetivos ativos.
Os terrenos não são depreciados. As depreciações nos restantes ativos são calculadas
utilizando o método das quotas constantes. As vidas úteis estimadas para os ativos fixos
tangíveis mais significativos são conforme segue:

Anos
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas
Equipamento administrativo
Outras activos tangíveis

50
8
4
5
8
10

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada relato financeiro, para que as depreciações
praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Alterações às
vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas
prospectivamente.
Sempre que existam indícios de perda de valor dos Ativos fixos tangíveis, são efetuados
testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do ativo, e quando necessário
registar uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso do ativo, sendo este último calculado
com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil.
Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor
de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos
resultados.
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3.3. Ativos intangíveis
Os Ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados consoante as transações
que lhe deram origem, conforme os parágrafos abaixo:
| RECONHECIMENTO INICIAL
i) Arquivo audiovisual
O montante reconhecido resulta do menor valor de realização esperado do Arquivo
audiovisual.
ii) Programas de computador e “software”
O “software” identificável e separável dos respetivos Ativos fixos tangíveis é registado
como intangível na rubrica de programas de computador e “software”.
| RECONHECIMENTO SUBSEQUENTE
A RTP valoriza os seus Ativos intangíveis, após o reconhecimento inicial, pelo modelo do
custo, conforme definido pela NCRF 6 – Ativos Intangíveis, que define que um Ativo
intangível deve ser escriturado pelo seu custo deduzido da amortização acumulada e
quaisquer perdas por imparidade acumuladas.
| AMORTIZAÇÃO
A RTP determina a vida útil e o método de amortização dos ativos intangíveis com base
na estimativa de consumo dos benefícios económicos associados ao ativo.
| ATIVOS INTANGÍVEIS COM VIDA ÚTIL FINITA
Os Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados numa base sistemática a
partir da data em que se encontram disponíveis para uso, durante a vida útil estimada.
| ATIVOS INTANGÍVEIS COM VIDA ÚTIL INDEFINIDA
Os ativos que pela sua natureza não possuam uma vida útil definida não são amortizados, estando sujeitos a testes de imparidade anuais ou sempre que os mesmos apresentem sinais de imparidade.
O Arquivo audiovisual está definido como um ativo com vida útil indefinida, atendendo
a que a realização do mesmo será efetuada exclusivamente pela sua venda ao Estado.
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3.4. Propriedades de investimento
As Propriedades de investimento são registadas ao custo de aquisição líquido de perdas
de imparidade (Nota 5).
Os ganhos ou perdas na alienação são determinados pela comparação da receita obtida
com o valor contabilístico e reconhecida a diferença nos resultados operacionais.
Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos
fixos são registados como custos do exercício em que ocorrem.

3.5. Imparidade de ativos
A RTP realiza testes de imparidade sempre que eventos ou alterações nas condições
envolventes indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram registados nas
demonstrações financeiras não seja recuperável.
Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos,
a Empresa avalia se a situação de perda assume um carácter permanente e definitivo, e se
sim regista a respetiva perda por imparidade. Nos casos em que a perda não é considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das razões que fundamentam essa
conclusão.
O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de venda
e o seu valor de uso. Para a determinação da existência de imparidade, os ativos são alocados ao nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados identificáveis
(unidades geradoras de caixa).
3.6. Ativos financeiros
A Empresa determina a classificação dos ativos financeiros, na data do reconhecimento
inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.
Os ativos financeiros são classificados/mensurados como:
(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou
(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração
dos resultados.
A RTP classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os ativos financeiros: i) que
em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; ii) cujo retorno seja de
montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de
mercado; e iii) que não possuam nenhuma cláusula contratual da qual possa resultar a
perda do valor nominal e do juro acumulado.
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Para os ativos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada
período são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados
durante a vida esperada do instrumento financeiro.
São registados ao custo ou custo amortizado os ativos financeiros que constituem financiamentos concedidos, contas a receber (clientes, outros devedores, etc.) e instrumentos
de capital próprio bem como quaisquer contratos derivados associados, que não sejam
negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma
fiável.
A RTP classifica e mensura ao justo valor os ativos financeiros que não cumpram com as
condições para ser mensurados ao custo ou custo amortizado, conforme descrito acima.
São registados ao justo valor os ativos financeiros que constituem contratos derivados e
ativos financeiros detidos para negociação. As variações de justo valor são registadas nos
resultados do exercício, exceto no que se refere aos instrumentos financeiros derivados
que qualifiquem como relação de cobertura de fluxos de caixa.
A RTP avalia a cada data de relato financeiro a existência de indicadores de perda de valor
para os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de resultados.
Se existir uma evidência objetiva de imparidade, a RTP reconhece uma perda por imparidade na demonstração dos resultados.
Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos
monetários originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como
todos os riscos e benefícios associados à sua posse.

3.7. Instrumentos financeiros derivados
Os instrumentos financeiros derivados são registados inicialmente ao justo valor da data
da transação sendo valorizados subsequentemente ao justo valor. O método do reconhecimento dos ganhos e perdas de justo valor depende da designação que é feita dos instrumentos financeiros derivados e do seu enquadramento nas
relações de cobertura tipificadas na NCRF 27. Outras relações de cobertura económica
não previstas têm de ser registadas como instrumentos financeiros derivados de negociação, cujos ganhos e perdas de justo valor são reconhecidos no resultado do exercício
nas rubricas de custos ou proveitos financeiros.
Quando designados como instrumentos financeiros derivados de cobertura, o reconhecimento dos ganhos e perdas de justo valor dependem da natureza do item que está a
ser coberto, podendo tratar-se de uma cobertura de justo valor ou de uma cobertura de
fluxos de caixa.
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Numa operação de cobertura de justo valor de um ativo ou passivo (“fair value hedge”), o
valor de balanço desse ativo ou passivo, determinado com base na respetiva política
contabilística, é ajustado de forma a refletir a variação do seu justo valor atribuível ao
risco coberto. As variações do justo valor dos derivados de cobertura são reconhecidas
em resultados, conjuntamente com as variações de justo valor dos ativos ou dos passivos
cobertos atribuíveis ao risco coberto.
Numa operação de cobertura da exposição à variabilidade de fluxos de caixa futuros de
elevada probabilidade (“cash flow hedge”), a parte eficaz das variações de justo valor do
derivado de cobertura são reconhecidas em reservas, sendo transferidas para resultados
nos períodos em que o respetivo item coberto afeta resultados. A parte ineficaz da cobertura é registada em resultados no momento em que ocorre.

3.8. Inventários e direitos de transmissão de programas
Os inventários são valorizados ao menor de entre o custo de produção (ou de aquisição,
conforme aplicável) e o valor líquido de realização. Os inventários são reconhecidos
inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas suportadas com a
compra. O valor líquido de realização é determinado com base nas expectativas de benefícios futuros apurados de acordo com a experiência e melhores expectativas da Empresa. O custeio é determinado com base no método do custo específico.
A diferença entre o custo e o valor líquido de realização das existências ou dos direitos de
transmissão, no caso deste último ser inferior ao primeiro, é considerada como uma perda
de imparidade (Nota 9).
Os direitos de transmissão de programas são reconhecidos na data de início dos mesmos
sempre que, cumulativamente, se verifiquem as seguintes condições:
− Os custos associados à aquisição sejam conhecidos ou possam ser estimados com
fiabilidade;
− Os programas tenham sido aceites pela RTP, de acordo com as condições contratuais;
e
− Estejam disponíveis para exibição.
Entre a assinatura do contrato para a aquisição dos direitos de transmissão e encomendas de programas e o seu reconhecimento inicial em balanço, os mesmos são divulgados
como compromissos assumidos não registados em balanço (Nota 37). Eventuais adiantamentos realizados durante este período são reconhecidos no balanço na rubrica de
Adiantamentos por conta de compras.
O custo dos direitos de transmissão ou de aquisição de programas é integralmente
reconhecido na rubrica Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas da
demonstração dos resultados, aquando da primeira emissão.
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3.9. Clientes e Outras contas a receber
As rubricas de Clientes e Outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo
valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade destes ativos são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os mesmos não são recuperáveis
conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade identificadas são
registadas na demonstração dos resultados, em Perdas por imparidade - Dívidas a
receber, sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de
imparidade diminuam ou desapareçam.

3.10. Caixa e depósitos bancários
Caixa e depósitos bancários incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de
curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses. Os descobertos
bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica Financiamentos
obtidos, e na elaboração dos fluxos de caixas não são considerados, como Caixa e equivalentes de caixa.

3.11. Capital
As ações ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos diretamente atribuíveis
à emissão de novas ações ou opções são apresentados no capital próprio como uma
dedução, líquida de impostos, ao montante emitido.
O montante apresentado como “Capital” é líquido do capital subscrito mas não realizado
pelo acionista.
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3.12. Passivos financeiros
A Empresa determina a classificação dos passivos financeiros, na data do reconhecimento inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.
Os passivos financeiros podem ser classificados/ mensurados como:
(a) Ao custo menos qualquer perda por imparidade; ou
(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados.
A RTP classifica e mensura ao custo amortizado os passivos financeiros: i) que em termos
de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; ii) cuja remuneração seja de montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de
mercado; e iii) que não possuam nenhuma cláusula contratual da qual possa resultar uma
alteração à responsabilidade pelo reembolso do valor nominal e do juro acumulado a
pagar.
Para os passivos registados ao custo amortizado, os juros a reconhecer em cada período
são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à
taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a
vida esperada do instrumento financeiro.
São registados ao custo amortizado os passivos financeiros que constituem financiamentos obtidos, contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e instrumentos de capital
próprio bem como quaisquer contratos derivados associados, que não sejam negociados
em mercado ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável.
A RTP desreconhece um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) apenas
quando este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja
liquidada, cancelada ou expire.
A RTP tem negociado um instrumento financeiro de negociação valorizado ao justo valor
(Nota 14).

106

Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
Demonstrações Financeiras (montantes expressos em Euros)
31 de dezembro de 2014

3.13. Financiamentos obtidos
Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de
custos de transação e montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente
apresentados ao custo amortizado sendo a diferença entre o valor nominal e o justo valor
inicial reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva.
Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se a RTP possuir
um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses
após a data do balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente.

3.14. Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos resultados, exceto quando estão relacionados com itens que sejam reconhecidos diretamente
nos capitais próprios. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no
resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor.
Os impostos diferidos são reconhecidos usando o método do passivo com base no
balanço, considerando as diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base
fiscal de ativos e passivos e os seus valores nas demonstrações financeiras.
Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente comunicada à data do balanço, e que se estima que seja aplicável na data da
realização dos impostos diferidos ativos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos.
Considerando a situação dos prejuízos fiscais acumulados e a avaliação que foi efetuada
das situações em que a base contabilística é diferente da base fiscal, foi decidido pela RTP
não contabilizar os impostos diferidos resultantes das diferenças temporárias entre o
resultado contabilístico, por considerar que não existem condições para se poder avaliar
com rigor a recuperabilidade dos impostos diferidos ativos e a reversibilidade dos impostos diferidos passivos.
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3.15. Benefícios pós-emprego
A RTP concede complementos de reforma/pensões, na forma de plano de contribuição
definida aos seus empregados e pensões de sobrevivência a um grupo fechado de
ex-funcionários, assegurando aos seus empregados, pensionistas e reformados um plano
de assistência médica.
| RESPONSABILIDADES COM COMPLEMENTOS DE
REFORMA/PENSÕES E SOBREVIVÊNCIA
Os complementos de reforma/pensões e sobrevivência atribuídos a um grupo fechado
de reformados e pensionista, constituem um plano de benefícios definidos que não se
encontra fundeado, estando as responsabilidades cobertas por provisão específica de
acordo com os critérios aplicáveis.
As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações são estimadas anualmente por atuários independentes, sendo utilizado o método do crédito da unidade
projetada. O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com
benefícios de reforma, corresponde ao valor presente da obrigação do benefício determinado à data de balanço.
| RESPONSABILIDADES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA
As responsabilidades assumidas referentes à assistência médica para com reformados,
pensionistas e pré-reformados integrados no plano, constituem um plano de benefícios
definidos que não se encontra fundeado, estando as responsabilidades cobertas por
provisão específica de acordo com os critérios aplicáveis.
A mensuração e reconhecimento das responsabilidades com o plano de assistência
médica são idênticos ao referido para o plano de pensões acima referido.
| PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
A Empresa constituiu em 2005 um seguro de capitalização de contribuições definidas,
para os seus empregados. Este plano é gerido por uma companhia de seguros, para o
qual a Empresa contribui mensalmente com 6 por cento sobre a remuneração fixa dos
empregados.
| RECONHECIMENTO DOS DESVIOS ATUARIAIS
Os desvios atuariais resultam de ajustamentos de experiência e alterações nos pressupostos atuariais.
A RTP reconhece todos os ganhos e perdas atuariais apurados, de todos os planos em
vigor, diretamente nos resultados do exercício.
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3.16. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a RTP tem: i) uma obrigação presente legal ou
construtiva resultante de eventos passados; ii) é provável uma saída de recursos para
liquidar a obrigação; e iii) o montante possa ser estimado com razoabilidade. Sempre
que um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado evento futuro, a Empresa divulga
tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de
recursos para pagamento do mesmo seja considerada remota.
As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar
a obrigação utilizando uma taxa antes de impostos, que reflete a avaliação de mercado
para o período do desconto e para o risco da provisão em causa.
A cada data do balanço é avaliado o montante pelo qual a obrigação está registada,
bem como a ocorrência de novos factos que possam levar a i) alterações nas obrigações
passíveis de registo em balanço ou ii) nas divulgações constantes nas Notas.

3.17. Subsídios e apoios do Governo
A RTP reconhece os subsídios do Estado Português, da União Europeia ou organismos
semelhantes pelo seu justo valor quando existe uma certeza razoável de que o subsídio
será recebido, e não na base do seu recebimento. A Indemnização Compensatória traduzia a retribuição acordada em Contrato de Concessão, pela prestação do serviço público,
a partir de 2014 o Estado deixou de atribuir Indemnizações Compensatórias à empresa.
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis são reconhecidos inicialmente na
rubrica de capital próprio Outras variações de capital, sendo subsequentemente creditados na demonstração dos resultados numa base pro-rata da depreciação dos ativos a
que estão associados.
Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos
resultados no mesmo período em que os gastos associados são incorridos e registados.
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3.18. Locações
Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a RTP detém substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo são classificados como
locações financeiras. São igualmente classificadas como locações financeiras os acordos
em que a análise de uma ou mais situações particulares do contrato aponte para tal
natureza. Todas as outras locações são classificadas como locações operacionais.
As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo
valor do ativo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um
determinado à data de início do contrato. A dívida resultante de um contrato de locação
financeira é registada líquida de encargos financeiros, na rubrica de Empréstimos. Os
encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos ativos locados, são
reconhecidos na demonstração dos resultados, no período a que dizem respeito.
Os ativos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo
menor período de vida útil do ativo ou período da locação quando a Empresa não tem
opção de compra no final do contrato, ou pelo período de vida útil estimado quando
tem a intenção de adquirir os ativos no final do contrato.
Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como
custo na demonstração dos resultados numa base linear, durante o período da locação.

3.19. Rendimentos e gastos
Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da
especialização dos exercícios, podendo haver lugar ao uso de estimativas.

3.20. Rédito
O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à venda
de produtos e/ ou serviços no decurso normal da atividade da RTP. O rédito é registado
líquido de quaisquer impostos e descontos comerciais atribuídos.
O Rédito da venda de produtos e serviços é reconhecido quando: i) o valor do rédito
pode ser estimado com fiabilidade; ii) é provável que benefícios económicos fluam para
a RTP; e iii) parte significativa dos riscos e benefícios tenham sido transferidos para o
comprador.
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Os principais tipos de rédito da RTP são:
| PUBLICIDADE
A prestação de serviços de publicidade é composta na sua maioria pela emissão de
“spots” publicitários de terceiros que contratam o espaço publicitário à RTP. De realçar
também a publicidade institucional, os patrocínios de marcas a eventos televisivos ou o
soft sponsoring como atividades geradoras de rédito nesta área.
Os montantes são reconhecidos na demonstração dos resultados, após inserção do
respetivo anúncio na grelha de publicidade e transmissão do mesmo.

| “FEES” DE DISTRIBUIÇÃO POR CABO
Trata-se da entrega do sinal dos canais da RTP a operadores de televisão por cabo, tanto
nacionais como internacionais. O montante do rédito é reconhecido no mês em que o
sinal é disponibilizado aos operadores de televisão por cabo, sendo calculado com base
nos montantes contratuais ou nas leituras recebidas referentes aos assinantes dos
canais.
| CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL
A Contribuição para o audiovisual trata do valor consignado por Lei à RTP, cobrado pelos
distribuidores/comercializadores de energia elétrica aos seus consumidores em cada
fatura emitida. O valor a receber pela RTP é reconhecido no período respetivo, de acordo
com a melhor estimativa da Empresa, formulada com base na informação transmitida
pelas distribuidoras/comercializadoras de energia elétrica.
| INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA
A indemnização compensatória refere-se à compensação atribuída à RTP até 2013 pelo
serviço público prestado, conforme referido o Estado deixou de atribuir a partir de 2014
qualquer valor de indemnização compensatória, alterando em conformidade as disposições legais.
| SERVIÇOS DE PRODUÇÃO
O valor dos serviços de produção refere-se aos serviços prestados pela Empresa na
produção técnica de programas a transmitir, e cujas restantes componentes de produção são na sua maioria da responsabilidade de terceiros. O montante é reconhecido em
proveitos após a prestação do serviço de produção de programas.
| COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS
Nesta rubrica encontram-se os valores relativos ao recebimento de verbas relativas à
transmissão de programas, em que é acordado com entidades terceiras a repartição do
respetivo custo de produção. O montante é reconhecido como rédito após ter sido
concluída a produção dos respetivos programas.
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3.21. Principais estimativas e julgamentos apresentados
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Empresa
são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa
tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas
sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.
A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que
haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos
montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico de ativos e passivos
no decurso do exercício seguinte são as que seguem:
| ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES
Provisões
A RTP analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.
A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos
internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
Pressupostos atuariais
A determinação das responsabilidades com pensões de reforma e assistência médica
requer a utilização de pressupostos e estimativas, de natureza demográfica e financeira, que podem condicionar significativamente os montantes de responsabilidades
apurados em cada data de relato. As variáveis mais sensíveis referem-se à taxa de atualização das responsabilidades e às tabelas de mortalidade.
Ativos tangíveis e intangíveis
A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação a
aplicar é essencial para determinar o montante das depreciações a reconhecer na
demonstração dos resultados de cada exercício.
Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento para os
ativos em questão, considerando também as práticas adotadas por empresas do setor
ao nível internacional.
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| IMPARIDADE
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela
ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da RTP,
tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por
quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à Empresa.
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros
e a determinação do justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento no
que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade,
fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.
| JUSTO VALOR DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Para determinar o justo valor de um ativo ou passivo financeiro para o qual exista um
mercado ativo, a Empresa utiliza o respetivo valor de mercado. Nos casos em que não
existe um mercado ativo, caso de um passivo financeiro da Empresa, recorre-se a técnicas de avaliação geralmente utilizadas no mercado e com base em pressupostos de
mercado.
A Empresa utiliza técnicas de avaliação para instrumentos financeiros não cotados,
nomeadamente para os instrumentos financeiros derivados, instrumentos financeiros
ao justo valor através de resultados e ativos disponíveis para venda. Os modelos de
avaliação que são utilizados com maior frequência são os de fluxos de caixa descontados e de opções, incorporando, por exemplo, taxas de juro, taxas de câmbio, preço de
matérias-primas e as curvas de volatilidade de mercado.
| DESCONTOS DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER
O cálculo do desconto de uma conta a pagar ou a receber implica a utilização de uma
taxa de juro adequada à natureza do fluxo em causa bem como a assunção de que os
prazos contratualizados serão cumpridos. Alterações em qualquer destes parâmetros
poderão conduzir a valores diferentes dos apurados.
| RÉDITO
O registo do rédito pelo regime do acréscimo implica que a Empresa registe o rédito
com base na informação contratual ou informação histórica ao nível dos fees cabo, e no
caso da contribuição audiovisual com base na melhor estimativa do valor a ser cobrado pelas distribuidoras/comercializadoras de eletricidade com base na informação
fornecida pelas mesmas.
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4. Fluxos de caixa
| DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA
RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresenta os seguintes valores:

2014

2013

Caixa
Depósitos bancários à ordem

211.989,43
904.381,75

235.824,98
1.815.087,51

Caixa e equivalentes de caixa

1.116.371,18

2.050.912,49
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5. Ativos fixos tangíveis
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 os movimentos registados em
rubricas do Ativo fixo tangível foram como segue:

Eq
administrativo

Ferramentas e
outros ativos
fixos tangíveis

Ativos fixos
tangíveis em curso e
adiantamentos

-

21.126.425,71
67.542,22
(15.588,40)
(378.808,61)

3.060.349,95
1.431,09
(110,43)

412.273,01
16.875,00
(376.120,48)
-

381.193.986,68
1.325.145,18
(1.593.629,01)
(725.934,29)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117.225.460,10

185.132.165,74

Terrenos e
recursos naturais

Ed e outras
construções

51.542.066,15
-

117.135.921,23
89.538,87
-

185.531.343,12
1.149.758,00
(1.578.040,61)
376.120,48
(347.015,25)

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

Outra regularizações /
transferências

-

2013
Saldo Inicial
Aumentos
Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

51.542.066,15

Saldo final

Eq básico

Eq transporte
2.385.607,51

2.385.607,51

20.799.570,92

Total

3.061.670,61

53.027,53

380.199.568,56

Ferramentas e
outros ativos
fixos tangíveis

Ativos fixos
tangíveis em curso e
adiantamentos

Total

20.002.830,97
301.216,25
(15.588,40)
(371.584,89)

2.213.528,89
147.805,62
-

-

Amortizações e perdas por imparidade

2013

Terrenos e
recursos naturais

Eq básico

Eq transporte

Eq
administrativo

-

29.281.559,39
2.166.876,34

165.623.486,99
6.309.011,23

Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

-

-

(1.555.140,73)
(341.881,33)

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

-

-

-

-

-

-

-

Perdas/Ganhos
por imparidade

-

-

-

-

-

-

-

-

2.049.335,51

19.916.873,93

2.361.224,08

Eq
administrativo

Ferramentas e
outros ativos
fixos tangíveis

Saldo Inicial
Aumentos

956.460,26

Ed e outras
construções

956.460,26

Saldo final

2013

Terrenos e
recursos naturais

31.448.435,73

Ed e outras
construções

170.035.476,16

Eq básico

1.973.852,87
75.482,64
-

Eq transporte

(110,43)

-

-

-

Ativos fixos
tangíveis em curso e
adiantamentos

220.051.719,37
9.000.392,08
(1.570.729,13)
(713.576,65)

226.767.805,67

Total

Em 1 de janeiro
de 2013

50.585.605,89

87.854.361,84

19.907.856,13

411.754,64

1.123.594,74

846.821,06

412.273,01

161.142.267,31

Em 31 de dezembro
de 2013

50.585.605,89

85.777.024,37

15.096.689,58

336.272,00

882.696,99

700.446,53

53.027,53

153.431.762,89
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 os movimentos registados em
rubricas de Ativos intangíveis foram como segue:

2014
Saldo Inicial
Aumentos
Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

Terrenose
recursosnaturais
51.542.066,15
-

Edeoutras
construções
117.225.460,10
638.074,44
-

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

-

Outra regularizações /
transferências

-

-

51.542.066,15

Saldo final

Eqtransporte

Eqbásico
185.132.165,74
4.443.485,20
(1.101,70)
(2.193.671,31)

2.385.607,51
115.790,37
(77.689,89)
-

-

187.380.877,93

Edeoutras
construções

Eqbásico

Ferramentase
outrosativos
fixostangíveis

Ativosfixos
tangíveisemcursoe
adiantamentos

20.799.570,92
90.352,73
(22.985,84)
(452.204,73)

3.061.670,61
44.819,71
9.450,00
(316.695,54)

53.027,53
255.736,14
(11.550,00)

Total

-

380.199.568,56
5.588.258,59
(101.777,43)
(2.100,00)
(2.962.571,58)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117.863.534,54

Eq
administrativo

2.423.707,99

20.414.733,08

2.799.244,78

-

-

297.213,67

382.721.378,14

Ativosfixos
tangíveisemcursoe
adiantamentos

Total

Amortizações e perdas por imparidade

2014

Terrenose
recursosnaturais
956.460,26

Eq
administrativo

Ferramentase
outrosativos
fixostangíveis

2.049.335,51
83.859,25
(77.689,89)
-

19.916.873,93
266.742,22
(22.234,51)
(450.622,95)

2.361.224,08
147.026,29
(148.210,92)

-

31.448.435,73
2.158.965,58

Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

-

-

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

-

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

-

-

-

-

Saldo Inicial
Aumentos

Perdas/Ganhos
por imparidade

956.460,26

Saldo final

2014

Terrenose
recursosnaturais

170.035.476,16
6.009.963,58

Eqtransporte

(1.101,70)
(2.155.928,28)

33.607.401,31

Edeoutras
construções

-

-

2.055.504,87

19.710.758,69

173.888.409,76

Eqbásico

Eqtransporte

Eq
administrativo

-

-

226.767.805,67
8.666.556,92

-

(101.026,10)
(2.754.762,15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.360.039,45

Ferramentase
outrosativos
fixostangíveis

-

Ativosfixos
tangíveisemcursoe
adiantamentos

232.578.574,34

Total

Em 1 de janeiro
de 2014

50.585.605,89

85.777.024,37

15.096.689,58

336.272,00

882.696,99

700.446,53

53.027,53

153.431.762,89

Em 31 de dezembro
de 2014

50.585.605,89

84.256.133,23

13.492.468,17

368.203,12

703.974,39

439.205,33

297.213,67

150.142.803,80
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Os valores incluídos na rubrica de Ativos em Curso referem-se a:
2014
Diversos

2013

297.213,67

53.027,53

297.213,67

53.027,53

As principais alterações, comparativamente com o ano transato, resultam do projeto de
sistemas de emissão multicanal (projeto TX) ainda em curso.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o valor líquido dos Ativos fixos
tangíveis, adquiridos sobre o regime de locação financeira, é como segue:

| Valor de locações financeiras em balanço

2014
Valor bruto
Amortizações de capital

63.417.205,52
(1.551.102,06)
61.866.103,46

2013
64.930.323,49
(1.513.117,97)
63.417.205,52

| Bens adquiridos em regime de locação financeira

2014
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo

2013

24.000.000,00
40.627.125,00
-

24.000.000,00
41.531.625,00

64.627.125,00

65.531.625,00

As depreciações dos Ativos fixos tangíveis estão reconhecidas na rubrica gastos de
depreciação e de amortização da demonstração dos resultados pela sua totalidade.
Relativamente a terrenos e edifícios, são de salientar, as seguintes situações, sobretudo
pela existência de edifícios situados em terrenos que ainda não se encontram registados em nome da RTP.
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| Centro Regional da Madeira
A RTP é proprietária, de forma pública, de um edifício na Madeira, destinado a Centro de
Produção Regional, não estando no entanto a situação registral e matricial do referido
edifício regularizada. Porém o assunto está a ser acompanhado com o Governo Regional, tendo já sido efetuado o levantamento topográfico, através da Secretaria Regional
do Equipamento Social, pelo que se espera, entretanto, a referida regularização. Em 2011
foi feita uma avaliação ao terreno em causa e ao edifício detido pela RTP e afeto à
atividade de rádio (até à presente data não tivemos novos dados relativamente a este
imóvel).
| Centro de produção do Norte
A RTP é proprietária de um prédio urbano sito em Gaia, onde está instalado o Centro de
Produção do Norte, sendo que nos termos da matriz o prédio tem 47.527 m2. Foi efetuado em 2013 um levantamento topográfico com vista a esclarecer a delimitação de áreas
de terreno resultante do Protocolo de Acordo de 1992 entre a RTP e a TDP, atualmente
MEO.
Mantêm-se as dúvidas das reais áreas do imóvel uma vez que, apesar do levantamento
topográfico efetuado em 2013, não existe uma delimitação das áreas do imóvel, ou seja,
a RTP deverá definir o limite real do imóvel uma vez que este não se encontra integralmente murado o que poderá levar a dificultar a sua delimitação. Acresce que a área total
do imóvel que consta do levantamento topográfico efetuado a pedido da RTP difere das
plantas anteriormente juntas na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, bem como das
áreas que constam das cadernetas prediais e da descrição predial.
Uma vez que as descrições prediais e cadernetas prediais dos imóveis que foram objeto
de análise não se encontram atualizadas, vão ser requeridas cópias atualizadas junto da
Conservatória do Registo Predial e das Finanças, por forma a verificar se a sua situação
registral e fiscal se mantém.
Para que se possa proceder ao registo do prédio em nome de RTP será ainda necessário
decisão sobre a forma como se pretende fazer o destaque de 4.100m2 para a MEO e que
área deverá ser indicada para efeitos de registo nas finanças e na conservatória.
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| Delegação de Viana do Castelo
A RTP é proprietária de um imóvel em Viana do Castelo, o qual não está registado em
seu nome (está ainda em nome da Câmara Municipal), muito embora esteja inscrito nas
finanças. Em reunião realizada em 2010 entre a RTP e o departamento de Urbanismo da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, foi assegurado que a propriedade do terreno
seria transmitida da Câmara para a RTP a breve trecho, sendo então regularizado o registo da propriedade do edifício. A RTP já pagou a totalidade do preço do imóvel. Em 2011
foram recolhidos todos os elementos necessários para proceder ao registo, tendo sido
detetadas diferenças ao nível das áreas para efeitos legais. Foram efetuadas novas plantas para serem juntas ao pedido de alteração das áreas do imóvel junto do Serviço de
Finanças de Viana do Castelo, após validação da modelo 1 do IMI pelo técnico do Serviço
de Finanças será enviada a nova caderneta predial com as novas áreas para a Câmara
Municipal de Viana de Castelo avançar com a transmissão do imóvel a favor da RTP.
Está a ser finalizada a submissão da declaração do modelo 1 e validação junto do Serviço de Finanças de Viana do Castelo, tendo em conta novas questões colocadas pelo
referido serviço.
As próximas diligências serão reunião na Câmara Municipal de Viana do Castelo para
agendamento da escritura e envio da documentação em falta, liquidação do IMT/selo –
pela transmissão do imóvel e escritura de compra e venda e registo predial a favor da
RTP.
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Durante os exercícios findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os movimentos registados em rubricas de Propriedades de investimento foram como segue:

2014

| A 1 de janeiro
Valor bruto
Depreciações acumuladas

670.783,39
(549.564,64)

Valor líquido

121.218,75
-

Transferências
Alienações
Depreciações
Imparidade

(4,21)
(4,21)

2013
670.783,39
(530.041,83)
140.741,56
(19.522,81)
(19.522,81)

| A 31 de dezembro
Valor bruto
Depreciações acumuladas
Valor líquido

670.783,39
(549.568,85)

670.783,39
(549.564,64)

121.214,54

121.218,75

A 25 de julho de 2011 foi celebrado um contrato de arrendamento para fins não habitacionais com prazo certo e opção de compra entre a RTP (senhoria) e a Assembleia de
Deus Ministério da Missão (arrendatária). O contrato prevê que a arrendatária usufrua do
Edifício sito na Estrada do Desvio durante um período de 3 anos, com início a 01 de
setembro de 2011, mediante o pagamento de uma renda mensal de 5.000 Euros, com um
período de carência de 6 meses. No final da vigência do contrato, nos 60 dias anteriores à
cessação do mesmo, a arrendatária pode exercer o direito de opção de compra, pelo
montante estipulado de 870.000 Euros.
O edifício foi transferido em 2011, por este motivo, de ativos não correntes detidos para
venda, onde se encontrava registado em 2010, pelo valor bruto de 670.783,39 Euros e
depreciações acumuladas de 508.744,61 Euros, para propriedades de investimento.
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Dando cumprimento ao disposto no contrato, não tendo a arrendatária exercido o direito
de opção de compra, em 27 de agosto de 2014 a RTP comunicou a cessação de contrato
de arrendamento com efeitos a 31 de agosto de 2014.
Em dezembro de 2014 a RTP deu entrada com o procedimento especial de despejo no
BNA, e formulou pedido para pagamento das rendas em atraso, que na data ascendiam a
€89.500.
Os rendimentos obtidos com as rendas do edifício foram como segue:

2014

2013
Gastos
Directos

Rendas
Edifício sito na
Estrada do Desvio

Rendas

Gastos
Directos

40.000,00

-

60.000,00

-

40.000,00

-

60.000,00

-
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6. Ativos Intangíveis
O valor dos intangíveis refere-se ao Arquivo audiovisual da RTP e ao software adquirido
para suporte das atividades da Empresa.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 os movimentos registados em
rubricas de Ativos intangíveis foram como segue:

2013
Saldo Inicial

Progrcomputador
software

Ativosfixos
intangíveisemcurso
eadiantamentos

Arquivo
Audiovisual

Total

110.000.000,00

112.191,25

114.915.743,75

Aumentos

62.252,50

-

28.449,48

90.701,98

Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

53.370,00
-

-

-

-

(53.370,00)
-

-

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

-

-

-

Outra regularizações /
transferências

-

-

-

-

4.919.175,00

110.000.000,00

87.270,73

Saldo final

4.803.552,50

115.006.445,73

2013
Amortizações e perdas por imparidade
2013

Progrcomputador
software

Ativos fixos
intangíveis em curso
e adiantamentos

Arquivo
Audiovisual

4.216.669,48
338.102,20

2.090.981,17

Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

-

-

-

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

Perdas/Ganhos
por imparidade

-

Saldo Inicial
Aumentos

-

(2.090.981,17)

4.554.771,68

Saldo final

2013

Progrcomputador
software

-

6.307.650,65
338.102,20

-

-

-

-

-

-

Arquivo
Audiovisual

Total

Ativosfixos
intangíveisemcurso
eadiantamentos

(2.090.981,17)

4.554.771,68

Total

Em 1 de janeiro
de 2013

586.883,02

107.909.018,83

112.191,25

108.608.093,10

Em 31 de dezembro
de 2013

364.403,32

110.000.000,00

87.270,73

110.451.674,05
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 os movimentos registados em
rubricas de Ativos intangíveis foram como segue:
Ativosfixos
intangíveisemcurso
eadiantamentos

Progrcomputador
software

Arquivo
Audiovisual

4.919.175,00
215.195,42

110.000.000,00
-

87.270,73
29.700,00

87.270,73

(87.270,73)

-

-

-

-

-

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

-

-

-

Outra regularizações /
transferências

-

-

-

29.700,00

115.251.341,15

2014
Saldo Inicial
Aumentos
Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

Saldo final

5.221.641,15

110.000.000,00

Total
115.006.445,73
244.895,42

Amortizações e perdas por imparidade

2014

Progrcomputador
software

Ativosfixos
intangíveisemcurso
eadiantamentos

Arquivo
Audiovisual

Total
4.554.771,68
291.576,94

4.554.771,68
291.576,94

-

-

Reavaliações
Alienações
Transferências
Abates

-

-

-

Transferências de/para
ativos detidos p/ venda

-

-

-

-

Transferências de/para
Propriedades Investimento

-

-

-

-

Perdas/Ganhos
por imparidade

-

-

-

-

-

-

Saldo Inicial
Aumentos

Saldo final

4.846.348,62

2014

Progrcomputador
software

-

-

-

Arquivo
Audiovisual

Ativosfixos
intangíveisemcurso
eadiantamentos

4.846.348,62

Total

Em 1 de janeiro
de 2014

364.403,32

110.000.000,00

87.270,73

110.451.674,05

Em 31 de dezembro
de 2014

375.292,53

110.000.000,00

29.700,00

110.404.992,53
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Os valores incluídos na rubrica de Ativos em Curso referem-se a:

Software

2014

2013

29.700,00

87.270,73

29.700,00

87.270,73

As principais alterações, comparativamente com o ano anterior, resultam da conclusão de
3 projetos que se encontravam em curso.
Foi estabelecido no Acordo de Reestruturação Financeira, assinado entre a RTP e o Estado
Português, que este último compromete-se a adquirir à Empresa o Arquivo audiovisual,
por um valor entre 110 e 150 Milhões de Euros. O Estado Português pagou em 2011,
como adiantamento por conta dessa venda, 150 milhões de Euros. Aguarda-se para 2015
a determinação da solução final quanto a este dossier, considerando a importância do
mesmo para o rigoroso cumprimento das obrigações de Serviço Público.
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7. Participações financeiras – outros métodos
No final de 2014 e 2013, as Participações financeiras detidas pela Empresa eram conforme descrito abaixo
%detida

2014

2013

Multidifusão - Meios e Tecnologias
de Comunicação, Lda (A)

51,00%

4,99

4,99

Cooperativa Sinfonia (B)
Cooperativa do pessoal da TAP (C)
NP - Noticias de Portugal Coop. Inform. (D)
Euronews Editorial (E)
Europe News Operations (F)

14,00%
(a)
8,00%
1,64%
1 acção

4.095,14
99,76
12.469,94
351.556,24
12,67

4.095,14
99,76
12.469,94
351.556,24
12,67

0,03%

4.538,56

4.538,56

372.777,30
(21.221,06)
351.556,24

372.777,30
(21.221,06)
351.556,24

LUSA - Agência de Noticias de Portugal, SA (G)

Perdas por imparidade acumuladas
(a) Não estão disponíveis dados

Apesar da Empresa possuir mais de 50 por cento do capital da empresa Multidifusão –
Meios e Tecnologias, Lda., a mesma representa um valor imaterial para efeitos de apresentação de contas, encontrando-se o mesmo ajustado na sua totalidade.
As empresas Multidifusão – Meios e Tecnologias, Lda., Cooperativa Sinfonia e Cooperativa
do pessoal da TAP encontram-se em processo de liquidação.
A evolução das participações financeiras segue a disposição conforme descrito abaixo:

EmpresaA
(51%)

EmpresaB
(14%)

EmpresaC
(a)

EmpresaD
(8%)

-

-

-

-

Aquisições
Perdas por imparidade
acumuladas

-

-

-

-

1 de janeiro
de 2013

EmpresaE
(1,64%)

EmpresaF
(1acção)

EmpresaG
(0,03%)

-

-

-

-

-

351.556,24

Total
351.556,24
-

Alienações

-

-

-

-

-

-

-

-

31 de dezembro
de 2013

-

-

-

-

351.556,24

-

-

351.556,24

1 de janeiro
de 2014

-

-

-

-

351.556,24

351.556,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aquisições
Perdas por imparidade
acumuladas
Alienações
31 de dezembro
de 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

351.556,24

-

-

351.556,24
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8. Outros ativos financeiros
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o valor dos outros ativos financeiros é como segue:

2014
Fundo imobiliário Imovest e Imosocial
Fundo de garantia compensação do trabalho
Fundo investimento para o cinema e audiovisual (FICA)

2013

969.891,06
784,24
0,00

965.792,70
0,00
3.620.464,50

970.675,30

4.586.257,20

Em 2014 foi decidida a liquidação e partilha do Fundo de Investimento para o Cinema e
Audiovisual (FICA) constituído em 2007.

9. Inventários e Adiantamentos por conta de compras
O detalhe de Inventários e Adiantamentos por conta de compras em 31 de dezembro de
2014 e 2013 é como segue:

| Valor bruto:
Direitos de transmissão e programas adquiridos
Outros Custos

2014

2013

13.785.447,63
1.590.647,66

11.825.809,99
1.407.492,84

(241.360,00)

(241.360,00)

| Ajustamentos no valor de realização:
Direitos de transmissão

15.134.735,29

12.991.942,83

Adiantamentos por conta de compras

5.963.357,38
5.963.357,38

14.437.994,08
14.437.994,08

Valor líquido dos direitos de transmissão, programas
adquiridos e adiantamentos por conta de compras

21.098.092,67

27.429.936,91
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O detalhe do valor líquido dos direitos de transmissão e programas adquiridos em 31 de dezembro de 2013 é
como segue:

RTP1
Infantis
Musicais
Entretenimento
Ficção
Documentários
Informação

RTP2

RTPÁfrica

RTP
Internacional

RTP
Informação

RTPAçores

RTPMemória

Total

131.578,08
8.043,26
795.584,50
6.352.306,25
1.143.583,17
125.873,66

1.077.037,73
763.275,56
1.112.014,11
734,70

7.709,10
13.017,00
-

3.000,00
31.650,00
-

1.142,87
-

12.000,00
5.900,00
-

-

1.208.615,81
8.043,26
818.293,60
7.115.581,81
2.307.307,15
126.608,36

8.556.968,92

3.042.921,10

20.726,10

34.650,00

1.142,87

17.900,00

-

11.584.449,99

O detalhe do valor líquido dos direitos de transmissão e programas adquiridos em 31 de dezembro de 2014 é
como segue:

RTP1
Continuidade Emissao E
Promoção de Programas
Recreativos
Ficçao Nacional
Documentais e
Divulgação Cultural
Infantis e Juvenis
Musicais e Eruditos
Ficção Estrangeira
Religiosos, Direitos de Ant.,
Tempos de Ant.
Informação Não Diária
ICA

59.007,40

RTP2

RTPÁfrica
-

960.224,13
4.074.298,00

180.359,01

1.685.922,17

1.205.481,36

25.999,96
12.095,89
2.184.626,23
7.140,00
30.000,00
365.000,00

9.397.173,78

RTP
Internacional

8.317,00

3.000,00
52.500,00

RTP
Açores
18.300,00

RTP
Informação
-

RTP
Memória

Total

-

59.007,40

12.000,00
-

-

975.224,13
4.254.657,01

1.000,00

-

2.971.520,53

-

1.137.881,25
12.095,89

-

-

-

-

1.373.818,53

-

-

-

-

4.056,75

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

30.000,00

-

-

-

-

-

540.107,41

1.111.881,29
-

175.107,41

4.050.704,35

8.317,00

55.500,00
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O detalhe dos adiantamentos por conta de compras em 31 de dezembro de 2013 é como
segue:
2014
Documentais
Ficção

80.000,00
3.108.232,40

Informação
Musicais

7.733.247,83
12.157,89

Entretenimento
Radio

2015

2016

-

-

3.005,80
-

896.921,91
19.080,88

1.447.368,42
-

-

3.005,80

Total
-

1.137.978,95
-

-

11.849.640,91

2018

-

11.852.646,71

11.855.652,51

80.000,00
3.108.232,40
10.321.601,00
12.157,89
896.921,91
19.080,88

14.437.994,08

O detalhe dos adiantamentos por conta de compras em 31 de dezembro de 2014 é
como segue:
2015
Informação
Desportiva
Recreativos
Ficçao Nacional
Documentais e
Divulgação Cultural
Infantis e Juvenis
Musicais e Eruditos
Ficção Estrangeira

2016

1.495.298,84

2017

1.897.010,53

14.000,00

2018
631.578,95

Total
4.037.888,32

119.164,50
144.900,00

-

-

-

119.164,50
144.900,00

88.391,17

-

-

-

88.391,17

7.900,00

-

-

-

7.900,00

12.157,89
1.487.902,46

-

-

-

-

-

-

12.157,89
1.487.902,46

-

-

-

Religiosos, Direitos de
Ant., Tempos de Ant.
Rádio

20.053,04

-

-

-

20.053,04

Programas Curso

45.000,00

-

-

-

45.000,00

-

3.420.767,90

1.897.010,53

14.000,00

631.578,95

| AJUSTAMENTOS A INVENTÁRIOS
2014
A 1 de janeiro

241.360,00

Aumentos
Utilizações
Reduções
A 31 de dezembro

2013
-

241.360,00
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10. Clientes e Adiantamento de Clientes
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a decomposição da rubrica de
Clientes e Adiantamentos de clientes é como se segue:
2014
Corrente
Clientes nacionais
Clientes
intracomunitários

Nãocorrente

Total

13.357.992,65

-

13.357.992,65

205.496,91

-

205.496,91

Clientes
extracomunitários

224.817,30

-

224.817,30

Clientes de
cobrança duvidosa

8.632.525,98

-

8.632.525,98

(8.632.525,98)

-

(8.632.525,98)

13.788.306,86

-

13.788.306,86

Ajustamento clientes
Sub-total
Adiantamentos de clientes
Total Clientes

(150.444.640,23)

-

(150.444.640,23)

(136.656.333,37)

-

(136.656.333,37)

2013
Corrente
Clientes nacionais
Clientes
intracomunitários

Nãocorrente

Total

23.110.821,83

-

23.110.821,83

238.446,18

-

238.446,18

Clientes
extracomunitários

229.634,91

-

229.634,91

Clientes de
cobrança duvidosa

8.591.756,96

-

8.591.756,96

Ajustamento clientes

(8.591.756,96)

-

(8.591.756,96)

Sub-total

23.578.902,92

-

23.578.902,92

-

(150.087.033,72)

-

(126.508.130,80)

Adiantamentos de clientes

(150.087.033,72)

-

(126.508.130,80)

Total Clientes

O valor refletido em Adiantamentos de clientes em 2014 e 2013 inclui o valor de 150
milhões de euros relativo ao adiantamento realizado pela Direção Geral do Tesouro e
Finanças, por conta da alienação do Arquivo audiovisual (Nota 6).
Ajustamento de clientes

A 1 de janeiro
Aumentos
Utilizações
Reduções
A 31 de dezembro

2014
(8.591.756,96)

2013
(8.071.984,60)

(189.107,39)

(672.000,49)
60.429,05
91.799,08

148.338,37

(8.632.525,98)
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11. Outras contas a receber
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a decomposição da rubrica de
Outras contas a receber é como segue:

2014
Corrente

Nãocorrente

1.231.584,09
27.747.218,63

Outros devedores
Contribuição audiovisual
Outros rendimentos
Pessoal
Ajustamentos

(1.658.438,44)

-

28.972.530,18

-

441.340,59
1.210.825,31

Outras contas a receber

Total
1.231.584,09
27.747.218,63
441.340,59
1.210.825,31
(1.658.438,44)

28.972.530,18

2013
Corrente
Outros devedores
Contribuição audiovisual
Outros rendimentos
Pessoal
Ajustamentos
Outras contas a receber

Nãocorrente

1.089.200,14

Total

26.361.709,35
541.164,69
1.259.163,36
(1.596.733,87)

-

1.089.200,14
26.361.709,35
541.164,69
1.259.163,36
(1.596.733,87)

27.654.503,67

-

27.654.503,67

O valor da rubrica de contribuição audiovisual respeita aos montantes a receber das empresas de
distribuição/comercialização de eletricidade relativamente à contribuição cobrada pelas mesmas
aos consumidores e que será entregue posteriormente à RTP.

12. Estado e outros entes públicos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a RTP apresenta os seguintes
saldos:
2014
Devedor
Imposto sobre rendimento
coletivo - IRC
Impostos sobre rendimento
singular - IRS
Imposto sobre valor
acrescentado - IVA
Contribuições para
segurança social e CGA
Outros impostos

533.925,66
3.120.138,44

2013
Credor

Devedor

Credor

(1.897.774,87)

5.219.069,22

-

(1.425.495,73)
-

130.708,39

(1.890.871,58)
(971.730,86)

-

(1.527.633,76)

-

(1.645.114,84)

-

(89.880,32)

-

(286.956,04)

3.654.064,10
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Para os períodos apresentados os saldos devedores/credores de IRC têm a seguinte decomposição:

2014
Pagamentos especiais por conta
Pagamentos por conta
Retenções na fonte
Estimativa de IRC a pagar

568.925,66
548.919,00
1.018.306,13
(3.500.000,00)

(1.363.849,21)

2013
595.202,39
5.485.479,00
138.387,83
(1.000.000,00)

5.219.069,22

13. Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a Empresa tem registado na rubrica de Diferimentos os
seguintes saldos:

2014

2013

Seguros
Manutenção
Outros serviços

20.397,02
363.745,68
113.910,89

367.772,59
382.999,95
27.032,62

Gastos a reconhecer

498.053,59

777.805,16

Publicidade faturada a
emitir futuramente

58.926,38

392.483,79

168.147,89

208.657,50

227.074,27

601.141,29

Outros rendimentos

Rendimentos a reconhecer

Os gastos a reconhecer referem-se a pré-pagamentos de serviços contratados e ainda não
recebidos.
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14. Ativos e Passivos financeiros detidos para negociação
À data de 31 de dezembro de 2014 e 2013, os Passivos financeiros detidos para negociação
são de acordo com o descrito abaixo:

Valor do veículo
financeiro Eurogreen

2014

2013

18.400.000,00

62.529.026,00

18.400.000,00

62.529.026,00

Este montante corresponde ao justo valor do “Term Loan Facility Agreement” entre a RTP e
a entidade Eurogreen Limited, em que a RTP tem a obrigação de pagar uma taxa de juro
variável acrescida de “spread” sobre um “notional” fixo de 410.090.083 Euros, cujo vencimento ocorrerá em 2022.

15. Ativos não correntes detidos para venda
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a RTP tem classificado como Ativos não correntes
detidos para venda as seguintes classes de ativos:

2014
Ativos tangíveis
Terrenos
Edíficios e outras construções

649.333,50
1.140.362,81

1.789.696,31

2013
649.333,50
1.138.262,81

1.787.596,31

16. Capital
| CAPITAL REALIZADO
Em 31 de dezembro de 2014, o capital da RTP, encontrava-se totalmente subscrito e
realizado, sendo representado por 284.474.668 ações com o valor nominal de 5 euros
cada.
Númerodeacções

Capital

284.474.668

1.422.373.340,00

284.474.668

1.422.373.340,00
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17. Outros instrumentos capital próprio
A rubrica Outros instrumentos de capital próprio refere-se às prestações suplementares
efetuadas pelo acionista, para as quais não existe prazo de reembolso ou remuneração.

18. Reservas Legais e Outras reservas
A rubrica Outras reservas diz respeito às Reservas Livres e Estatutárias.

Legais

2014

2013

4.545.830,61

3.769.444,53

4.545.830,61
Estatutárias gerais
Livres

1.523.369,11
8.278.720,71

9.802.089,82

3.769.444,53
1.523.369,11
8.278.720,71

9.802.089,82

A reserva legal não está totalmente constituída nos termos da lei (20 por cento do capital)
pelo que um mínimo de 5 por cento dos resultados realizados é destinado à sua dotação.
Esta reserva só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou aumento de capital.

19. Resultados Transitados
A rubrica Resultados transitados refere-se às seguintes naturezas de movimentos ocorridos
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013:
Resultados
transitados
1 de janeiro de 2013

(1.682.389.003,43)

Aplicação de resultados do exercício anterior

39.283.941,15

(1.643.105.062,28)

31 de dezembro de 2013
Aplicação de resultados do exercício anterior

14.751.335,47

(1.628.353.726,81)

31 de dezembro de 2014
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20. Ajustamentos em ativos financeiros
A rubrica Ajustamentos em ativos financeiros refere-se a um ajustamento de capital relativo
à empresa Multidifusão – Meios e Tecnologias, Lda.

21. Outras variações no capital próprio
A rubrica Outras variações no capital próprio refere-se às seguintes naturezas de movimentos ocorridos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013:
Outrasvariaçõesno
capitalpróprio
1 de janeiro de 2013

174.378,94

Subsidios ao investimento
Transferencia de reservas
Regularização por resultados
Alienações

(37.025,51)
-

31 de dezembro de 2013

137.353,43

Subsidios ao investimento
Transferencia de reservas
Regularização por resultados
Alienações

63.407,85
(45.782,33)
-

154.978,95

31 de dezembro de 2014

22. Provisões
A evolução das provisões é como segue:
Prov.
Processos
Judiciais

Prov.
Reestruturação

Prov.Impostos

A 1 de janeiro
de 2013

11.318.087,06

33.863.336,12

2.337.956,58

47.519.379,76

Aumentos

1.348.550,74

Utilizações

(891.038,84)

(18.738.082,98)

(1.961.643,45)

(21.590.765,27)

(1.408.624,78)

(877.418,84)

(376.313,13)

(2.662.356,75)

-

34.214.808,48

Reduções

9.600.000,00

Total

10.948.550,74

A 31 de dezembro
de 2013

10.366.974,18

23.847.834,30

Saldo corrente
Saldo não corrente

10.366.974,18

23.847.834,30

-

34.214.808,48

10.366.974,18

23.847.834,30

-

34.214.808,48
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Prov.
Processos
Judiciais
A 1 de janeiro
de 2014

Prov.
Reestruturação

10.366.974,18

23.847.834,30

-

Aumentos

Prov.Impostos

-

Total

-

34.214.808,48

-

-

Utilizações

(1.014.566,60)

(13.487.047,88)

-

(14.501.614,48)

Reduções

(3.176.216,52)

(283.000,00)

-

(3.459.216,52)

A 31 de dezembro
de 2014

6.176.191,06

Saldo corrente
Saldo não corrente

6.176.191,06

10.077.786,42

6.176.191,06

16.253.977,48

-

10.077.786,42

-

16.253.977,48

10.077.786,42

-

16.253.977,48

O valor de 10.077.786,42 Euros refletido na provisão de reestruturação diz respeito ao valor
remanescente da avaliação de responsabilidades derivadas da execução do conjunto de
medidas previstas no Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento aprovado pela
Tutela.
23. Financiamentos Obtidos
| EMPRÉSTIMOS
O detalhe dos empréstimos quanto à sua classificação (corrente e não corrente) e por
natureza de empréstimo, no final do exercício e no exercício anterior, é como segue:
2014

2013

ValordeBalanço
Corrente

ValordeBalanço

Nãocorrente

Corrente

Nãocorrente

Papel comercial

-

-

-

-

Empréstimos obrigacionistas
Descobertos bancários/
Conta caucionada

-

-

-

-

Locações financeiras

15.750.000,00

-

9.967.201,48

-

15.750.000,00

-

9.967.201,48

-

1.612.969,76

60.257.464,73

1.551.102,06

61.866.103,46

17.362.969,76

60.257.464,73

11.518.303,54

61.866.103,46

Todos os empréstimos estão negociados em Euros e para além destes valores a RTP tem
uma responsabilidade reconhecida em Passivos Financeiros não correntes detidos para
negociação, avaliada em 18.400.000,00 Euros à data de 31 de dezembro de 2014 (Nota 14).
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No final dos exercícios de 2014 e 2013, a Empresa possuía as seguintes linhas de crédito de
curto prazo contratadas

2014
BCP
CGD
Banco BIC

10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000

Utilização de crédito

15.750.000,00

2013
10.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000

9.967.201,48

| LOCAÇÕES FINANCEIRAS
Resumo dos pagamentos mínimos futuros dos contratos de locação ativos nas datas
apresentadas:

| Locações Financeiras - pagamentos
mínimos da locação

2014

Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Mais de 5 anos

2013

1.612.969,76
1.551.102,06
8.700.364,62
6.629.109,66
51.557.100,11 55.236.993,80

61.870.434,49
Custos financeiros futuros das locações financeiras
Valor atual do passivo das locações financeiras

63.417.205,52

21.583.604,36

24.343.753,17

83.454.038,85

87.760.958,69

O valor das locações financeiras refere-se ao contrato de locação financeira imobiliária
efetuado entre a RTP e a Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, SA,
celebrado em 17 de dezembro de 2009, para a aquisição do Prédio sede da empresa,
situado na Av. Marechal Gomes da Costa nº 37.
O montante global do financiamento foi de 69.225.000 Euros, que será liquidado em 300
rendas mensais, vencendo-se a primeira renda na data de assinatura do contrato.
A RTP tem o direito de optar pela compra do imóvel, no termo do prazo de vigência,
contra o pagamento do valor residual, no montante de 20.767.500 Euros.
A taxa de juro do contrato é a Euribor Mensal Base 365 dias, apurada em função da média
aritmética simples das cotações diárias do mês anterior ao período de contagem de juros,
acrescida de um spread de 2,5 por cento.
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24. Responsabilidades por benefícios pós-emprego
| Obrigações no balanço

2014

Benefícios pós-emprego - reforma
Assistência médica - privados
Benefícios pós-emprego - PASV*
Assistência médica - PASV*

| Gastos e ganhos na
demonstração dos resultados

27.609.379,22
1.832.501,95
14.659.485,40
181.389,68

27.629.586,77
1.814.372,50
16.376.856,31
217.387,48

44.282.756,25

46.038.203,06

2014

Benefícios pós-emprego - reforma
Assistência médica - privados
Benefícios pós-emprego - pré-reformas
Assistência médica - pré-reformas

2013

3.032.208,43
229.983,67
1.973.020,62
2.465,72

5.237.678,44

2013
(646.874,69)
(175.730,87)
5.892.131,51
68.579,52

5.138.105,47

* PASV - Programa de apoio a saídas voluntárias

| Benefícios pós-emprego - Pré-reformados (PASV)
Valor da responsabilidade em 31 de dezembro de 2013
Valores pagos em 2014
Cuidados médicos pagos em 2014
Novas responsabilidades
Perdas atuariais

16.594.243,79
(3.690.391,53)
(38.463,52)
1.541,89
1.973.944,45

Valor da responsabilidade em 31 de dezembro de 2014

14.840.875,08

| Benefícios pós-emprego - Responsabilidades com
complementos de reformas/pensões e sobrevivência
Valor da responsabilidade em 31 de dezembro de 2013
Valores pagos em 2014
Perdas atuariais

27.629.586,77
(3.052.415,98)
3.032.208,43

Valor da responsabilidade em 31 de dezembro de 2014

27.609.379,22

| Benefícios pós-emprego - Responsabilidades
com assistência médica
Valor da responsabilidade em 31 de dezembro de 2013
Cuidados médicos pagos em 2014
Novas responsabilidades
Perdas atuariais

1.814.372,50
(211.854,22)
1.014,05
228.969,62

Valor da responsabilidade em 31 de dezembro de 2014

1.832.501,95
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Os principais pressupostos utilizados no cálculo atuarial, são os abaixo indicados:
Pressupostos Atuariais

Taxa anual de desconto
Taxa anual de crescimento das pensões
Taxa anual de crescimento de custos com saúde
Tábua de mortalidade

2014

2013

1,90%
0,00%
0,00%
TV 88/90

2,90%
0,00%
0,00%
TV 88/90

25. Outras contas a pagar
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o detalhe da rubrica de Outras contas a pagar é como
segue:
2014
Corrente

Não
corrente

Credores diversos
Pessoal
Fornecedores de investimentos, c/c
Subscritores capital (Nota 8)
Férias e subsídio de férias
Programas exibidos
Folgas e férias não gozadas
Outros custos variaveis com pessoal
Encargos com cobrança da CAV

994.568,85
9.445,79
1.548.484,38
8.660.102,64
5.030.602,55
2.248.000,87
323.625,23
414.117,53

13.047,82
-

994.568,85
9.445,79
1.548.484,38
13.047,82
8.660.102,64
5.030.602,55
2.248.000,87
323.625,23
414.117,53

Outros

2.218.897,69

-

2.218.897,69

21.447.845,53

13.047,82

Total

21.460.893,35

2013

Credores diversos
Pessoal
Fornecedores de investimentos, c/c
Subscritores capital (Nota 8)
Férias e subsídio de férias
Programas exibidos
Folgas e férias não gozadas
Outros custos variaveis com pessoal
Encargos com cobrança da CAV

Corrente

Não
corrente

1.363.806,74
56.022,76
300.122,99
8.590.575,84
4.650.886,78
2.235.806,04
311.328,04
413.908,38

3.500.000,00
-

1.363.806,74
56.022,76
300.122,99
3.500.000,00
8.590.575,84
4.650.886,78
2.235.806,04
311.328,04
413.908,38

2.668.128,57

-

2.668.128,57

20.590.586,14

3.500.000,00

Total

24.090.586,14

Na rubrica Outros, em 2014, encontram-se registados essencialmente 414 Milhares de
Euros referentes a Direitos Conexos de produtos fonográficos, 226 Milhares de Euros de
Imposto Municipal sobre Imóveis, 728 Milhares de Euros referentes à desactivação de
meios tecnológicos, 135 Milhares de Euros em trabalho suplementar e 117 Milhares de
Euros de juros a liquidar de descobertos bancários.
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26. Fornecedores e Adiantamentos a fornecedores
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o detalhe de Fornecedores e Adiantamentos a fornecedores é como segue:

2014

Descrição
Fornecedores - Terceiros
Fornecedores - Faturas em rec. e confer.

Fornecedores
Adiantamentos a fornecedores

2013

24.537.087,31
4.337.963,89

25.597.149,18
4.100.518,28

28.875.051,20

29.697.667,46

(55.664,52)

(20.519,84)

28.819.386,68

29.677.147,62

27. Vendas e serviços prestados
O montante de Vendas e serviços prestados reconhecido na demonstração dos resultados,
é detalhado como segue:
2014
Publicidade (Nota 3.20)
Fees Cabo (Nota 3.20)
Contribuição Audiovisual (Nota 3.20)
Serviços de produção (Nota 3.20)
Comparticipação em programas (Nota 3.20)
Venda de programas
Outras prestações de serviços
Descontos e abatimentos

2013

21.610.492,99
12.707.578,56
164.946.656,91
1.883.419,15
1.176.368,91
3.770.892,95
8.536.208,13
(1.872.281,34)

19.767.343,07
13.204.171,08
151.933.174,90
1.658.547,38
1.911.478,11
184.450,00
4.417.510,58
(1.407.352,01)

212.759.336,26

191.669.323,11

O valor da rubrica de Contribuição audiovisual respeita aos montantes debitados pelas
empresas de distribuição/comercialização de eletricidade aos seus consumidores. O valor
mensal unitário em 2014 aumentou para 2,65 Euros.
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28. Subsídios à exploração
O montante de Subsídios à exploração reconhecido na demonstração dos resultados, é
detalhado como segue:
2014
Indemnização Compensatória (Nota 3.20)
Cooperação ICS
Fundos Europeus
Outros subsídios à exploração
Outras entidades

2013

116.997,47

42.276.422,76

81.812,32

18.149,50

198.809,79

42.355.572,84

61.000,58

Conforme referido o Estado deixou de atribuir a partir de 2014 qualquer valor de Indemnização Compensatória, tendo sido alterado em conformidade as disposições legais.

29. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os custos dos programas
emitidos e dos direitos adquiridos e licenciados a terceiros foram como segue:

2014
Subcontratos
Alugueres
Cachets e avenças
Trab. Especializados
Quotizações
Deslocações e estadas
Prémios
Outros custos de grelha
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2013

68.858.874,26
2.999.257,64
3.998.064,69
2.081.604,03
507.557,68
1.344.152,15
1.349.753,68
3.002.539,30

54.613.661,16
2.953.484,56
4.192.663,47
2.203.358,89
531.737,42
718.825,53
890.420,12
2.349.157,17

84.141.803,43

68.453.308,32
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A reconciliação do Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas para 2014 e
2013 é como segue:
2014
Existências iniciais
Compras
Regularização existências
Existências finais

2013

12.991.942,83
86.080.698,49
203.897,40
15.134.735,29

17.557.573,47
63.234.276,62
653.401,06
12.991.942,83

84.141.803,43

68.453.308,32

CMVMC

30. Fornecimentos e serviços externos
O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é como segue:
2014
Subcontratos
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Honorários
Conservação e reparação
Ferr. utensílios desg. rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Premios Multimedia IVR
Electricidade
Combustíveis
Outros fluidos
Deslocações e estadas
Transportes de mercadorias
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Royalties
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Encargos com a contribuição do audiovisual
Outros fornecimentos e serviços
Outros ( inferiores a 20.000 €)
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2013

82.778,11
3.741.644,76
500.114,92
1.718.385,95
1.395.231,68
3.237.988,61
147.867,12
74.995,09
63.113,61
4.940,57
2.599.396,96
2.844.250,40
676.703,13
139.492,32
104.879,23
563.890,72
71.935,91
11.986.371,56
1.055.479,54
598.984,23
2.655.012,37
59.055,93
55.250,91
892.176,68
2.055.738,23
531.030,49
794,29

108.103,19
3.938.364,27
585.807,27
1.720.806,23
1.163.720,22
3.259.751,04
129.414,08
81.804,31
74.763,29
4.774,59
2.811.145,89
689.768,85
126.313,86
116.506,28
558.307,13
86.183,31
12.391.987,57
1.029.700,60
599.807,02
2.973.322,73
16.941,33
40.764,24
1.013.382,93
1.935.106,83
171.899,26
1.682,50

37.857.503,32

35.630.128,82
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| TRABALHOS ESPECIALIZADOS
Os principais valores que concorrem para esta rubrica são essencialmente: 296 Milhares de
Euros respeitantes a serviços com outsourcing, 774 Milhares de Euros que dizem respeito a
estudos de audiências de rádio e televisão, 1.175 Milhares de Euros respeitantes a diversos
trabalhos na área da informática, 437 Milhares de Euros a trabalhos de advocacia e 925
Milhares de Euros referentes a outros trabalhos especializados no apoio às áreas de produção.

| CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
Os principais valores que concorrem para esta rubrica são essencialmente: 1.883 Milhares
de Euros referentes a conservação e reparação de diverso equipamento técnico, 792 Milhares de Euros referentes a conservação e reparação de edifícios e 344 Milhares de Euros
referentes a conservação e reparação de veículos.

| RENDAS E ALUGUERES
Os principais valores que concorrem para esta rubrica são essencialmente: 3.607 Milhares
de Euros referentes ao aluguer de circuitos e satélites, 6.200 Milhares de Euros respeitantes
ao aluguer da rede de emissão, 694 Milhares de Euros referentes a diversos alugueres de
equipamentos, 494 Milhares de Euros de alugueres operacionais de viaturas e 706 Milhares
de Euros de rendas de Edifícios.

| “ROYALTIES”
Os principais valores que concorrem para esta rubrica são essencialmente: 1.637 Milhares
de Euros relativos a autorização para utilização pela RTP das obras dos autores representados pela SPA e 1.012 Milhares de Euros referentes a Direitos Conexos de produtores fonográficos para utilização de serviços de radiodifusão sonora e radiodifusão audiovisual.

| ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO DO AUDIOVISUAL
Nesta rubrica estão incluídos os encargos com a cobrança da Contribuição do audiovisual.
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31. Gastos com pessoal
Os Gastos com pessoal, incorridos durante o exercício de 2014 e 2013, foram como segue:

2014

| Remunerações

Orgãos sociais
Pessoal
Sub-total

2013

332.934,41
56.939.371,37

305.163,93
60.834.352,27

57.272.305,78

61.139.516,20

2.897.025,15
12.973.974,19
1.781.702,36
95.472,84

3.188.358,65
13.776.224,31
2.013.375,17
28.342,68

593.608,01

505.769,42

232.974,10

74.122,84

18.574.756,65

19.586.193,07

75.847.062,43

80.725.709,27

| Encargos sociais

Prémios para benefícios reforma
Encargos sobre remunerações
Gastos de acção social
Indemnizações
Seguros acidentes de trabalho e
doenças profissionais
Gastos com reestruturação
Outros gastos
Sub-total
TOTAL

O número de trabalhadores Empresa no final de 2014 foi de 1.689, tendo sido de 1.818 no
final de 2013.

2014

2013

Contratados sem termo
Contratados a termo certo
Contratados a termo incerto
Comissão de serviço

1.672
14
1
2

1.799
14
3
2

Total do quadro de pessoal

1.689

1.818

143

Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
Demonstrações Financeiras (montantes expressos em Euros)
31 de dezembro de 2014

32. Gastos e reversões de depreciação e amortização, imparidades e provisões
O montante de gastos e reversões de depreciação e amortização, imparidades e provisões
reconhecido na demonstração dos resultados, é detalhado como segue:

| Gastos/reversões de depreciação
e de amortização

2014

Gastos de ativos fixos tangíveis (Nota 5)
Gastos de propriedades de investimento (Nota 5)
Gastos de ativos intangíveis (Nota 6)

2013

(8.666.556,92)
(4,21)
(291.576,94)

(8.666.556,92)
(4,21)
(338.102,20)

(8.958.138,07)

(9.004.663,33)

(349.406,88)
244.917,39

(1.017.108,67)
239.711,89

(104.489,49)

(777.396,78)

| Imparidade de dívidas a
receber (perdas/reversões)
Perdas em divídas a receber
Reversões de perdas em dívidas a receber

| Imparidade de investimentos não
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Perdas em participações financeiras
Reversões de perdas em participações financeiras

4.098,36

-

(77.081,87)
-

4.098,36

(77.081,87)

| Provisões (aumentos/reduções)
Aumentos processos judiciais em curso (Nota 22)
Aumentos reestruturação (Nota 22)
Aumentos estudos atuariais (Nota 24)
Aumentos impostos IRC (Nota 22)
Reduções impostos IRC (Nota 22)
Reduções processos judiciais em curso (Nota 22)
Reduções reestruturação (Nota 22)

(5.237.678,44)
-

(1.348.550,74)
(9.600.000,00)
(5.138.105,47)
-

3.176.216,52
283.000,00

376.313,13
1.408.624,78
877.418,84

(1.778.461,92)

(13.424.299,46)

| Imparidade de investimentos
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Perdas em ativos intangíveis - arquivo audiovisual
Reversões de perdas em ativos intangíveis - arquivo audiovisual (Nota 6)

-

-
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33. Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de Outros rendimentos e ganhos pode ser apresentada como segue:
2014
Proveitos suplementares
Rendas de propriedades de investimento
Amortização de subsídios ao investimento
Recuperação de dívidas a receber
Ganhos na venda ativos tangíveis
Ganhos em sinistros ativos tangíveis
Diferenças de câmbio favoráveis
Outros rendimentos

2013

226.897,80
40.000,00
45.782,33
8.583,93
16.796,87
17.101,45
203.387,51

219.460,02
60.000,00
43.085,90
16.316,52
91.319,33
195.119,64

558.549,89

625.301,41

34. Outros gastos e perdas
O detalhe da rubrica de outros gastos e perdas é apresentado no quadro seguinte:

2014
Impostos
Descontos pp concedidos
Donativos
Perdas em existências
Alienações ativos tangíveis
Gastos em sinistros ativos tangíveis
Abates ativos tangíveis
Diferenças cambiais desfavoráveis
Quotizações
Outros
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2013

1.000.411,81
715.835,79
45.634,74
459,94
207.809,43
331.779,00
644.135,84
330.417,12

960.244,27
646.425,83
40.000,00
50,95
12.225,03
62.593,05
699.338,29
296.054,73

3.276.483,67

2.716.932,15
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35. Gastos e rendimentos financeiros
O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros dos exercícios de 2014 e 2013 é como
segue:
2014

|Gastosfinanceiros
Juros pagos
Aquisição do edíficio sede em leasing financeiro
Justo valor veículo financeiro Eurogreen
Outros gastos financeiros

2013

2.029.565,16
1.668.638,09
266.173,23

1.987.685,37
1.683.805,13
5.329.026,00
64.367,46

3.964.376,48

9.064.883,96

|Rendimentosfinanceiros
Juros obtidos
Justo valor veículo financeiro Eurogreen (nota 14)

4.181,71
44.129.026,00

14.300,74
-

44.133.207,71

14.300,74

36. Imposto do exercício
A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações
financeiras, é conforme segue:

Imposto s/ rendimento diferido
imposto s/ rendimento corrente
Derrama
Derrama estadual
Imposto sobre o rendimento

2014

2013

1.950.000,00
400.000,00
1.150.000,00

710.000,00
110.000,00
180.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00

A Empresa não reconheceu impostos diferidos ativos sobre o montante de prejuízos fiscais
para os quais não se estima, com razoável segurança, a ocorrência de lucros fiscais futuros
suficientes que assegurem a sua recuperabilidade.

Prejuízosfiscaisacumuladosreportáveis
2008
2009
2010

54.272.451,38
8.770.928,05
16.598.080,79
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Considerando a situação dos prejuízos fiscais acumulados e a avaliação que foi efetuada
das situações em que a base contabilística é diferente da base fiscal, foi decidido não contabilizar os impostos diferidos resultantes das diferenças temporárias entre o resultado
contabilístico e o resultado fiscal, por considerar que não existem condições para se poder
avaliar com rigor a recuperabilidade dos impostos diferidos ativos e a reversibilidade dos
impostos diferidos passivos
As situações geradoras de imposto diferido ativo, não refletidas nas demonstrações financeiras, são:
2014

2013

Ajustamentos para clientes e outros devedores
Provisões para pensões e pré-reformas
Provisões para outros riscos e encargos

10.290.964,42
42.268.864,62
16.253.977,48

10.188.490,83
44.006.443,08
34.214.808,48

Prejuízos fiscais reportáveis

25.369.008,84

79.641.460,21
168.051.202,60

94.182.815,36

Total da base

A reconciliação do montante de imposto do exercício é conforme segue:
2014
Resultado antes de Imposto
Variações patrimoniais positivas
impactos da adoção das NCRF
Variações patrimoniais negativas não
refletidas no resultado liquido

41.725.683,20

16.527.721,55

1.757.077,62

1.757.077,62

-

Provisões não dedutíveis ou para
além dos limites legais

2013

-

5.616436,42

16.782.889,43

95.806,67

785.876,07

Impostos e outros encargos não dedutíveis

709.274,00

276.143,44

Outros gastos não dedutíveis

282.149,36

174.058,04

(623.116,89)

(623.116,89)

Realizações de utilidade social não dedutíveis

Variações patrimoniais negativas
impactos da adoção das NCRF
Rendimentos não tributáveis

(23.878.982,23)

(28.362.547,75)

Prejuízos gerados s/ Imposto diferido

-

-

Efeito correção imposto diferido

-

-

Lucro tributável

25.684.328,15

Gastos com impostos sobre o rendimento
apurados à taxa de 23,00%

7.318.101,51

1.650.000,00

452.410,06

Tributação autónoma

300.000,00

237.413,70

Gasto com Derramas

1.550.000,00

275.907,12

Imposto s/ rendimento corrente
Imposto s/ rendimento diferido

3.500.000,00
-

965.730,88
-

Imposto s/ rendimento

3.500.000,00

965.730,88

8,39%

Taxa efetiva de imposto
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O cálculo da estimativa de imposto no período, teve por base a taxa normal de IRC de 23 por
cento, acrescida da derrama de 1,50 por cento e a taxa adicional de 8 por cento da derrama
estadual.
A taxa de imposto adotada na determinação do montante de imposto nas demonstrações
financeiras, é conforme segue:
2014
Taxa de imposto
Derrama
Derrama estadual*

2013

23,00%
1,50%
8,00%

25,00%
1,50%
3,00%

32,50%

29,50%

* A derrama estadual refere-se a 3 por cento sobre o lucro tributável na parte em que o
mesmo se situa entre os 1.500 Milhares de Euros e os 7.500 Milhares de Euros e de 5 por
cento na parte que excede os 7.500 Milhares de Euros.

37. Compromissos
Os compromissos assumidos pela RTP, respeitam a contratos ou a acordos celebrados com
terceiros para a compra de direitos, exibição de filmes e outros programas. À data do balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, as datas previsíveis em que estes programas estarão disponíveis são como segue:

2015
Informação Desportiva
Recreativos
Ficçao Nacional
Documentais e Divulgação
Cultural
Infantis e Juvenis
Musicais e Eruditos
Ficção Estrangeira
Religiosos, Direitos deAnt.,
Tempos de Ant.
Rádio
Programas Curso

2016

2017

7.642.517,88
7.595.771,25

11.975.621,55
1.603.485,00

14.029.019,00

2.618.000,00

1.960.276,31
312.400,00
26.782,44
7.140,00
-

31.573.906,88

12.157,89

2019

2018

5.833.368,41
-

15.024.561,84
-

-

-

-

-

-

-

12.157,89

-

226.315,78

2022

Total

13.157.894,37

53.860.279,83

-

-

9.199.256,25

-

-

16.647.019,00

-

-

-

-

-

-

1.960.276,31
312.400,00
24.315,78

-

-

-

-

-

26.782,44

-

-

-

-

-

-

5.845.526,30

15.024.561,84

16.209.264,44
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38. Contingências
| ATIVOS CONTINGENTES
A decisão da Comissão Europeia NN 31/2006 de 4 de Julho 2006, reconfirmada pela
decisão 33294 2011/NN de 20 de Dezembro 2011, fixou em 1.040,5 Milhões de Euros o
montante de subfinanciamento à data de 31 de Dezembro 2003 das atividades de serviço público executadas pela RTP até essa data. Deste valor de subfinanciamento, encontra-se todavia pendente o remanescente de 18,38 Milhões de Euros a preços de 2003. A
aplicação das taxas de correção monetária utlizadas pela Comissão Europeia, conduz a
um ativo contingente da RTP sobre o Estado Português de 26,69 Milhões de Euros à data
de 31 de Dezembro 2014.

| PASSIVOS CONTINGENTES
A RTP tem os seguintes passivos contingentes decorrentes das garantias bancárias
prestadas, conforme segue:

Beneficiário

Objecto

Início

EDP

Vários processos de
natureza laboral
Fornecimento de energia

INSTITUTO DAS
COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL

Licença para rede
de difusão terrestre

SEC.GERAL MINISTÉRIO
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Vários concursos

TRIBUNAL TRABALHO

vários
vários

2014

2013

1.098.283,80
-

3.169.348,49
13.518,69

29-05-2001

51.874,98

51.874,98

vários

937.500,00

350.000,00

2.087.658,78

3.584.742,16

A Empresa é interveniente nos seguintes processos:
Em resultado da inspeção fiscal ao exercício económico de 2012, a Autoridade Tributária
e Aduaneira efetuou uma correcção de imposto no valor de 280.112,14 Euros relativos a
correções de IRC, acrescidos de 17.405,32 Euros de juros compensatórios. No entanto, por
não concordar com esse entendimento, a RTP irá apresentar uma Reclamação Graciosa.
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39. Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a RTP é controlada pelo Estado Português que detém
100 por cento do capital da Empresa através da Direção Geral do Tesouro e Finanças.
O principal saldo com a Direção Geral do Tesouro e Finanças diz respeito aos 150 Milhões de
Euros registados em 2011 e mantidos em 2014 em Adiantamentos de clientes.

| REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
CONSELHO FISCAL E REVISOR OFICIAL DE CONTAS
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, as remunerações auferidas pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas da RTP
ascenderam a:

2014

2013

183.580,86

178.103,39

Subsidio Despesas Representação do CA

62.760,35

61.064,16

Remunerações do Conselho Fiscal

41.887,21

41.968,37

1.431,95

1.170,73

Remunerações do CA

Acerto à Provisão para Férias/
Proporcionais pagos
Compensação pela cessação de funções

-

Revisor Oficial de Contas

-

16.996,60

18.859,00

306.656,97

301.165,65

40. Matérias ambientais
Não existem matérias ambientais relevantes que possam afetar o desempenho e a posição
financeira da Empresa, não sendo do conhecimento da RTP a existência de quaisquer
contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos relevantes de carácter ambiental.

41. Eventos subsequentes
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que justifiquem divulgação nestas demonstrações financeiras.
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Lisboa, 27 de março de 2015

O Técnico Oficial de Contas

O Diretor Finaçeiro

António Manuel Longo Cameira

Augusto Manuel Sousa Teixeira Bastos

O Conselho de Administração

Gonçalo Trigo de Morais de Albuquerque Reis
Presidente
Nuno Artur Neves Melo da Silva
Vogal
Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé
Vogal
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| Relatório e parecer do
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| Certificação legal de Contas

| Relatório do Auditor Externo
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