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APRESENTAÇÃO
Nos termos da alínea c) do nº. 1 do Artº. 27º do capitulo V da Lei
8/2007, de 14 de Fevereiro, apresento o Relatório Anual referente à minha
atividade enquanto Provedor do Ouvinte da RTP – Rádio e Televisão de
Portugal, S.A., no decurso de 2011.
Destina-se este Relatório à apreciação da ERC – Entidade Reguladora
para a Comunicação Social, a quem aproveito para saudar na sua nova
constituição.
Devo esclarecer desde já que os acontecimentos do domínio público,
surgidos logo nos primeiros dias de Janeiro (suspensão das crónicas Este
Tempo do programa da manhã da Antena 1), que justificaram a criação de
programas especiais do provedor sobre o tema, e o desdobramento de
deslocações e contactos, nomeadamente à Comissão para a Ética, Cidadania
e Comunicação da Assembleia da República, e que, naturalmente, só serão
referidos em próximo Relatório, me impossibilitaram, como pretendia, de
finalizar e apresentar este Relatório mais cedo.
Tal como já então referia em Relatório anterior, também este está
elaborado na primeira pessoa, o que, portanto, implica que esclareça
antecipadamente que lhe reconheço toda a subjetividade que tal implica, e,
principalmente, as circunstâncias que formam e enformam quem o elabora:
Considero-me, desde sempre, apesar das passagens pela Imprensa e,
de forma mais regular, pela Televisão, um profissional da Rádio. E foi na
Rádio Pública que, há 38 anos, nasci e cresci enquanto profissional. Portanto,
é bem possível que essa realidade constitua pano de fundo do que se vai
apresentar.
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Convém, portanto, deixar desde já explícito que, como consequência,
sou um defensor intransigente do Serviço Público. Não só pela carreira
profissional que nele sempre desenvolvi, mas também por repetidamente
sobre ele vir refletindo, fundamentando as razões por que o defendo.
Tenho lutado por um Serviço Público de Radiodifusão que não se
submeta aos interesses de quaisquer poderes, que tenha qualidade, que seja
referencial para os operadores privados e para os Ouvintes.
Um Serviço Público que seja reconhecido também pela vigilância e
avaliação que dele fazem os órgãos que a Lei determina num contrato de
Cidadania: a ERC, o Conselho Opinião, o Provedor e os Ouvintes.
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INTRODUÇÃO
O Relatório que agora apresento está profundamente marcado por
dois temas que reputo de extremamente importantes:
- a suspensão das emissões em Onda Curta da RDPInternacional, em Junho de 2011;
e, causa ou efeito deste ponto
- as relações com o Conselho de Administração.
Quanto ao primeiro tema apresso-me em chamar a atenção da
Entidade Reguladora para o entendimento que tenho, de que não está a ser
cumprido o Contrato de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão.
Começo, portanto, por referir o Contrato de Concessão do Serviço
Público de Radiodifusão e os pontos onde considero que ele se encontra
ferido.
Depois, a análise desenvolvida da questão da Suspensão das Emissões
em Onda Curta, dando relevância à Audição Parlamentar, na Comissão para a
Ética, Cidadania e Comunicação, a 30 de Agosto passado, em que
participaram o Senhor Ministro que tutela a Comunicação Social, a
Administração da RTP, a Comissão de Trabalhadores da Empresa e o
Provedor.
Por considerar que as minhas posições de frontal desacordo
relativamente a esta decisão poderão ter sido pedra de toque para a
deterioração das relações com o Conselho de Administração, pareceu-me
adequado que o apresente depois em capítulo próprio do Relatório.
Em sequência lógica vem a reflexão sobre a desvalorização que ao
longo do tempo tem sido operada no GAP – Gabinete de Apoio aos
Provedores.
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Mas, como é óbvio, a parte nobre deste Relatório será a análise
pormenorizada das mensagens recebidas dos Ouvintes. Antecipando-se que
o ano de 2011 registou um aumento, relativamente ao ano transato. Todavia,
como se demonstra que esse aumento se relaciona com o número de
Ouvintes que protestaram pela suspensão das emissões em Onda Curta da
RDP Internacional, considerei oportuno destacar algumas das mensagens que
exclusivamente se referiam ao tema.
Em capítulo próprio se referem ainda as relações que mantive com os
profissionais e as estruturas diretivas do serviço público de radiodifusão.
Oportuno me pareceu ainda uma breve reflexão sobre o Serviço
Público de Radiodifusão. Primeiro numa apreciação muito baseada no tal
discurso na primeira pessoa, depois com a demonstração de que, apesar das
discussões sobre o tema não serem abundantes, muito já está pensado,
decidido, mas, em muitos casos, infelizmente, ainda não cumprido.
Considerando que após a minha presença, a 30 de Agosto, na
Assembleia da República, na Comissão para a Ética, Cidadania e
Comunicação, para prestar esclarecimentos sobre a suspensão da Onda
Curta, me foram pedidos elementos completares à minha exposição,
considerei oportuno apresentá-los em Anexo a este Relatório.
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I – O CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO
Para sustentar a afirmação que deixei na Apresentação, a de que a RTP
não está a cumprir o Contrato de Concessão, permito-me, antes de mais,
transcrever, com sublinhados meus, o que está acordado entre o Estado e a
RTP-SA em matéria de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão:
Considerações Gerais nº. 7:(…) uma prestação do serviço público de radiodifusão que garanta e
preencha, objetivamente, as necessidades de natureza democrática está,
obrigatoriamente, condicionada a imperativos de independência, pluralismo
e acessibilidade.

(…) as características enunciadas só farão sentido, numa sociedade
democrática, se àquelas acrescentarmos a característica da universalidade,
tornando o serviço público acessível à totalidade da sociedade a que se
destina.
Cláusula 2ª (Âmbito)
A concessão do Serviço Público de Radiodifusão Sonora abrange todas as
emissões de cobertura nacional, regional e local, nas frequências
atualmente autorizadas, ou que o venham a ser, nomeadamente as
emissões em DAB e, ainda, as emissões em onda curta e por satélite, aqui
designadas, no seu conjunto, por RDP INTERNACIONAL, bem como as
emissões de redifusão (satélite/FM) que constituem a RDP ÁFRICA.

7

Cláusula 4ª (Missão do Serviço Público de Radiodifusão Sonora)
c) Uma Rádio que seja fator de coesão social, com uma programação
agregadora, acessível a toda a população;

f) Uma Rádio de expressão internacional, vocacionada para a difusão da
língua e cultura portuguesas;
1. A 2ª Outorgante (RDP) prestará o Serviço Público de Radiodifusão Sonora
em integral obediência à lei vigente e nos termos e condições constantes do
presente contrato, respeitando escrupulosamente os princípios da liberdade e
da independência perante o poder político e o poder económico,
designadamente face ao Governo, à Administração e aos demais poderes
públicos, e assegurando a possibilidade de expressão e confronto das diversas
correntes de opinião.
2. A Concessionária respeitará os fins genéricos da atividade de radiodifusão
sonora estabelecidos no Artº 4º da Lei 87/88, de 30 de Julho, no quadro dos
princípios constitucionais vigentes.
3. A Concessionária respeitará os fins específicos do serviço público de
radiodifusão sonora consignados no Artº 5º do mesmo diploma, na redação
que lhe foi dada pela Lei Nº 2/97 de 18 de Janeiro, incumbindo-lhe
especificamente:
c) Promover a defesa e a difusão da língua e cultura portuguesas com vista
ao reforço da identidade nacional e da solidariedade entre os Portugueses
dentro e fora do País;
d) Favorecer um melhor conhecimento mútuo bem como a aproximação
entre cidadãos portugueses e estrangeiros, particularmente daqueles que
utilizam a língua portuguesa e de outros a quem nos ligam especiais laços
de cooperação e de comunhão de interesses;
Clausula 6ª (Produção e Emissão de Programas)
A Concessionária obriga-se a:
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a) Produzir, pelo menos, três emissões de âmbito nacional de acordo com a
seguinte orientação estratégica:
(nomeadamente)
e) Produzir emissões regulares em português para as comunidades
portuguesas no estrangeiro destinadas a manter e a estreitar a ligação
afetiva e cultural daquelas comunidades a Portugal.
Parece-me agora oportuno lembrar algumas das outras obrigações
legais e contratuais da concessão do Serviço Público de Rádio expressas na
Lei 54 de 2010 de 24 de Dezembro, Lei da Rádio.
“é uma obrigação específica da concessionária a emissão de programas
regulares vocacionados para a difusão da língua e cultura portuguesas,
destinados especialmente aos portugueses residentes fora de Portugal e a
nacionais de outros países de língua oficial portuguesa, incluindo as
emissões internacionais no âmbito da concessão, estipulando que devem
ter em conta os interesses nacionais respeitantes à ligação às comunidades
portuguesas espalhadas pelo mundo ou à cooperação com os países de
língua portuguesa, a afirmação, a valorização e a defesa da língua
portuguesa e da imagem de Portugal no mundo”
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II - SUSPENSÃO DA ONDA CURTA
Proponho, antes de mais, olhar um pouco para a história da RDP
Internacional:
A Emissora Nacional foi oficialmente inaugurada em 1935. Um ano depois,
em 36, foi institucionalizado o Serviço de Ondas Curtas.
Destinava-se este a servir, numa primeira fase, os pescadores da frota
bacalhoeira nos mares da Terra Nova. Cedo porém, três anos depois, este
canal de onda curta passou a ser utilizado para levar informação, música e
conteúdos em português aos residentes nas antigas colónias e aos principais
núcleos de portugueses espalhados pelo mundo.
A sua capacidade de emissão continuou a ser, sucessivamente e durante
décadas, alargada para atingir a diáspora portuguesa.
Ainda hoje, no sítio da RTP na Internet pode ler-se: A RDP Internacional é o
grande elo de ligação dos portugueses no Mundo.
Mas vamos aos factos relacionados com a Suspensão:
Em finais do passado mês de Março, recebi do Conselho de Administração da
RTP SA a seguinte carta:
“A RTP tem vindo a analisar a possibilidade de interromper a
distribuição do seu sinal de rádio em onda curta à semelhança do
que vem acontecendo com a maior parte dos operadores de
rádio seus congéneres Europeus, como sejam a RAI, BBC ou
Deustch Welle que terminaram ou reduziram ao mínimo as
emissões por aquela via.
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Na verdade as emissões internacionais da rádio pública
Portuguesa estão hoje disponíveis em todo o mundo através de
modernas plataformas de distribuição, como sejam o satélite e o
cabo e mais recentemente através da Web.
Numa altura de fortes restrições orçamentais foi necessário
proceder a uma planificação rigorosa dos custos e reequacionar
a sua alocação. Os custos associados à onda curta, e à operação
da estação emissora de Pegões, são significativos pelo que não
podem deixar de ser reavaliados sobretudo tendo em conta que
o cumprimento das obrigações de serviço público se encontra
assegurado através de outras plataformas de distribuição.
A possibilidade de suspender, transitoriamente, para avaliação,
as emissões da RDP Internacional em Onda Curta, foi
apresentada à Tutela, tendo o senhor Ministro dos Assuntos
Parlamentares despachado favoravelmente.
Nesse sentido, vimos por este meio dar conhecimento a V.Exa. de
tal fato e anexamos a carta dirigida nesta data à ANACOM, com
a comunicação de tal intenção.
O Conselho de Administração.

A 7 de Abril, respondi, em carta dirigida ao Presidente do Conselho de
Administração da RTP SA, Dr. Guilherme Costa, dizendo:
Assunto: Suspensão das emissões em Onda Curta da RDP
Internacional.
Venho pela presente agradecer a V.Exa. a carta que teve
amabilidade de me enviar sobre o assunto em referência.
O tema em causa merece toda a minha atenção e apreensão.
Usando das prerrogativas que o cargo de provedor me confere,
oportunamente tomarei uma posição pública sobre este assunto.
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Por ter sido solicitado por jornalistas da RDP Internacional, tornei
então pública a minha posição, de total oposição à medida anunciada.
Na sequência desta entrevista, o Senhor Presidente do Conselho de
Administração da RTP-SA, Dr. Guilherme Costa, manifestou-me
telefonicamente a vontade de participar num dos programas do Provedor,
certamente para defender a posição da administração.
Aceitei e reiterei-lhe depois um convite formal, por escrito.
No entanto, por razões que desconheço, o Dr. Guilherme Costa não
mostrou interesse futuro nesse esclarecimento, deixando inclusivamente que
o meu último contacto escrito, onde lhe apresentava as várias alternativas
que mais lhe agradassem para a sua inclusão no programa, ficasse sem
qualquer resposta.
Importa esclarecer que já desde o início de 2011, as emissões da RDP
Internacional tinham sido reduzidas em 15%, o que significou que aos
sábados e domingos os ouvintes dos EUA e Canadá vissem as emissões
diminuídas em 2H; as emissões para África passassem de 13 para 7H, e que
Brasil, Cabo Verde e Guiné Bissau, que possuíam 13H ao fim de semana,
ficassem sem qualquer tempo de emissão.
Na altura começaram a chegar protestos ao gabinete do provedor,
principalmente de ouvintes portugueses no Brasil, que se viam assim
impossibilitados de acompanhar o desporto nacional através das emissões de
onda curta.

A 1 de Junho de 2011, todas as emissões em Onda Curta foram mesmo
suspensas, sem que outra qualquer comunicação tenha sido feita ao
provedor. Lembro que estávamos a 5 dias das eleições legislativas; o governo
estava demissionário e a Assembleia da República dissolvida.

Quando o engenheiro responsável e a maioria dos trabalhadores do
Centro Emissor de Ondas Curtas tinham sido já colocados nas instalações de
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Lisboa da RTP, decidi deslocar-me àquele centro emissor, em S. Gabriel,
Pegões, onde constatei que os emissores estavam efetivamente desligados e
que só já lá se encontrava um único técnico, segundo se dizia para detetar
qualquer situação anómala.
Na vastidão daquelas instalações, que conhecia de há mais de 30 anos,
ainda extremamente bem conservadas, e agora desertas, chamou-me a
atenção uma placa, no hall de entrada do edifício, assinalando para ‘memória
futura’ a inauguração, em 2006, há só 5 anos, pelo então ministro Santos
Silva, de dois novos emissores e de novas antenas direcionadas para as
emissões para os E.U. e Canadá…
Regressando aos factos, realço que a decisão de suspender as emissões
não foi precedida, como seria adequado, de qualquer estudo sobre quem
ouvia – e onde ouvia - as emissões através da RDP Internacional. Não há
conhecimento de qualquer estudo, não havendo também conhecimento da
constituição de qualquer grupo de trabalho para estudar e analisar as
repercussões desta suspensão.
A este propósito recordo que o Conselho de Opinião da RTP, aquando
da sua apreciação do Relatório e Contas da RTP, em 18 de Abril de 2011,
referia:

“Invocando a necessidade de aplicar medidas de austeridade,
ditadas pela atual situação económica e financeira do País, e, ao
mesmo tempo, argumentando com a inutilidade prática da
manutenção de um serviço que seria prestado por outras vias, o
Conselho de administração encara a possibilidade de vir a encerrar
as emissões em Onda Curta de Radiodifusão.
Na ausência de estudos aprofundados sobre o assunto e de
elementos concretos que lhe permitam avançar, desde já, para a
solução prevista, o Conselho de Administração comprometeu-se,
solenemente, perante o Plenário do Conselho de Opinião, a limitar13

se, por enquanto, a suspender as emissões em Onda Curta
referidas. A eventual extinção, dependerá da avaliação das
consequências que vierem a manifestar-se durante o período de
suspensão. Não estando esta suspensão devidamente datada, o
Conselho de Opinião espera que ela não se eternize no tempo, o
que equivaleria a considerá-la como uma extinção dissimulada, ou
seja, como uma forma enviesada de contornar obrigações
impostas pelo Contrato de Concessão de Serviço Público.”

Posteriormente, a 20 de Junho, o mesmo Conselho de Opinião, a
propósito do cumprimento das obrigações do Serviço Público de Rádio e
Televisão, emitiu também o seguinte parecer:

“Conhecendo a Rádio pública uma crise de crescimento e
relevância para a qual ainda não foi encontrada solução, este tipo
de apresentação ‘disfarça’ a dificuldade em evoluir mais
significativamente, e também as quebras de audiência.
Esta situação tem sido claramente evidenciada pelos Relatórios
dos diversos Provedores do Ouvinte, pelo que, bom será que, face
à importância estratégica que a Rádio tem, o Conselho de
Administração se possa debruçar com particular atenção sobre o
seu futuro.
Os duvidosos investimentos realizados no passado (DAB), a
falaciosa ilusão de que já ninguém ouve rádio em determinadas
frequências, não podem ser pretexto para que se suprimam
emissões, como no caso da Onda Curta, sem uma avaliação do seu

papel na defesa da imagem e do interesse nacional, ou para se
perder qualidade técnica na audição a nível nacional, ou para que
não se definam ‘novos’ e ‘velhos’ públicos-alvo.
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É tempo de reestruturar, mudar de orientação e vencer os
complexos que na empresa pública a própria Rádio assumiu face à
Televisão”.

Considerei, desde o primeiro momento, que esta decisão de suspender
as emissões em Onda Curta prejudicava os interesses dos ouvintes que
represento. Logo, por imperativo moral, não me podia ser estranha. Mas
também sempre achei que o que estava – e está – em causa não era só o
facto desta decisão afetar as comunidades de portugueses espalhados pelo
mundo, ou os que se encontram afastados do território nacional
(trabalhadores marítimos ou de transporte rodoviário), o que também estava
– e está – em causa, é a defesa e difusão da nossa língua e da nossa cultura
no mundo. Era a diáspora e a lusofonia. Era - é, portanto -, uma questão de
soberania.
E, desde sempre, me pareceu ilegítima a comparação da RDP, expressa
na carta da administração já referida, com a BBC a RAI ou a DW. Da mesma
forma que nunca considerei que os meios anunciados como alternativos para
a escuta da Rádio Internacional (satélite, cabo e internet) de facto o fossem.
A decisão de suspender, com vista ao encerramento definitivo, não
tendo sido fundamentada em qualquer estudo, pretendia tão só, percebeuse depois, basear-se na análise, a posteriori, das eventuais reclamações dos
ouvintes.
(oportuna me parece a imagem que um dos meus entrevistados
utilizou: é como cortar a água a Lisboa para perceber, depois, se as pessoas
consumiam muita água engarrafada… ou cortar as linhas telefónicas de uma
determinada zona do país, para avaliar, depois, se, exatamente dessa zona,
onde tinha sido cortados os telefones, chegavam muitos contactos…
telefónicos!)

15

Se o que sempre esteve em causa foram os ouvintes que não podem,
de facto, aceder às emissões pelas vias alternativas apresentadas (cabo,
satélite ou net), como esperar que, esses mesmos ouvintes, contactassem a
Administração, os Serviços Técnicos, ou o Provedor, pelo email, que não têm,
ou pela internet que não têm, ou não sabem usar?
Em vários programas do Provedor incluí depoimentos de vozes que
considerei autorizadas para o meu, e dos Ouvintes, esclarecimento: Ouvi,
nomeadamente, o engenheiro Francisco Mascarenhas, ex-administrador da
RDP e ex-diretor técnico; o Dr. José Cesário, deputado eleito pelo PSD pelo
círculo da emigração fora de Europa, e agora Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, e a Drª. Manuela Aguiar, durante vários governos
Secretária de Estado da Emigração. Todos manifestamente contra esta
suspensão.
Considero, como eles, que na eventualidade de Portugal abandonar o
seu Serviço Público de Rádio em Onda Curtas, para além da falta de
sensibilidade social que denota, também demonstra não ter havido a
preocupação elementar de considerar o peso do custo e o peso do benefício.
E, os custos de manter a Onda Curta da RDP Internacional são
perfeitamente insignificantes se considerados no universo dos custos desta
empresa. Quanto aos benefícios, parecem-me óbvios, como não deixarei de
tentar demonstrá-lo também aqui:
Na Audição que já referi, a 30 de Agosto, na Assembleia da República,
três pressupostos foram enunciados que pareceram fundamentar a decisão
então anunciada pelo Senhor Ministro Miguel Relvas de manter a suspensão
para avaliação, autorizada pelo seu antecessor Jorge Lacão, e de, portanto, a
suspensão tender para o seu inevitável futuro encerramento.

Argumentos enunciados:
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1 - A O.C. era obsoleta (de má qualidade) e cara.
2- A O.C. esteve encerrada por avaria durante 3 meses e ninguém disse nada.
3 - A Deutsche Welle deixou de transmitir – abandonou – a Onda Curta (a
RDP só lhe segue o exemplo).
Obsoleta? Quer isto dizer que a Onda Curta caminha no sentido de se
vir a tornar antiquada, fora de moda. Talvez tenda para aí. Mas, para já, não
o é. Quanto à má qualidade de receção, esta depende, naturalmente, do
eficaz direcionamento das antenas e, ainda assim, do local onde é escutada.
De qualquer forma, o ouvinte mundial de Onda Curta não espera ouvi-la em
alta fidelidade.
Cara? Talvez fosse conveniente estabelecer comparações. Cara
relativamente a quê? À transmissão em FM? Ao custo doutro canal de S.P.,
por exemplo da Antena 3? Porque se considerada ‘cara’ relacionando-a com
a relação custo / benefício, certamente que não o é.
A Onda Curta não é considerada obsoleta, de má qualidade de receção
e cara pelos outros radiodifusores públicos. Esses têm, ou são obrigados
pelos respetivos Estados, à preocupação com a defesa das suas línguas, com
as suas culturas, e com o acompanhamento das suas diásporas, mesmo que
nenhuma tenha a dimensão e o peso histórico da nossa. E mais: esses
operadores públicos continuam a investir na O.C. mantendo um avultado
número de horas de emissão, muito superior ao que a RDP Internacional
tinha.
Esses operadores públicos, de Espanha e França, por ex. e para não ir
mais longe, consideram em vários dos seus documentos que a Onda Curta
não é obsoleta, de má qualidade e cara, mas antes que ela constitui o único
meio de distribuição sonora que só depende de quem o produz, que é o mais
eficaz contra quaisquer formas de censura, em situações de conflito ou de
catástrofes.
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Quanto aos custos, e como já referi, a 30 de Março deste ano a RDP
Internacional tinha já iniciado um novo mapa horário de transmissões, com
reduções nos períodos de emissão o que lhe permitiu uma poupança de
energia elétrica em 15%. E o mesmo aconteceu com outros operadores
públicos internacionais. Só que, a RTP quis ir mais longe e poupar mais, ou
poupar tudo. A Onda Curta foi suspensa e calou-se uma voz de Portugal no
mundo.
Outro argumento também utilizado foi o de não terem sido realizados
estudos preliminares a anteceder a suspensão: porque esses estudos eram
caros. Claro que um estudo de audiência à escala mundial, já que por aí se
espalham os nossos emigrantes, seria naturalmente dispendioso.
Mas, pergunto, perante esta dificuldade, que até se aceita em tempo
de crise, porque não foram consultadas as embaixadas, os serviços
consulares, os representantes oficiais das comunidades de portugueses, o
Instituto Camões?
Já agora, e ainda relativamente aos custos, se, como tem sido
afirmado, a totalidade da RTP (televisão e rádio) consomem um milhão de
euros/dia, não seria possível que nesta ‘imensidão de custos’ se considerasse
o benefício real da Onda Curta e se cortasse… noutro sítio qualquer? Afinal,
contas feitas, os custos de um ano da O.C. são pouco mais do que o
equivalente a meio dia dos custos da empresa.
Por outro lado, a tecnologia da Onda Curta, e contrariamente ao que
se prendeu fazer crer, já não é tão dispendiosa como era há 20 ou há 40
anos, com válvulas e lâmpadas a terem necessidade de frequentes
substituições. Hoje já não é assim. E, na altura da decisão da suspensão, ou
do encerramento, em Junho, não se previa a necessidade de quaisquer
investimentos.
De resto, relembro ainda a minha visita aos Emissores de Pegões, e a
placa de 2006, com a inauguração solene de novos emissores, e que
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deixaram aquele centro emissor de ondas curtas bem equipado a ponto de
ser considerado por alguns com um dos melhores do mundo.
Portanto, não houve estudos. Mas, como foi dito, havia a convicção de
que a suspensão traria resultados. Portanto, esperava-se a análise das
reações. Muito bem. Mas como: por carta, por telefone, por email? E
quantos telefonemas, cartas ou emails se esperavam e seriam suficientes
para contradizer a suspensão? Cem, mil? Certamente que emails não se
deveriam esperar muitos, pois os ouvintes mais afetados seriam justamente
os que não têm ou não usam a internet…
Note-se que a RDP Internacional, dias antes da suspensão, divulgou
spots de rádio a informar os ouvintes de que as emissões iam ser suspensas
provisoriamente. Dizia-se também nesses spots que havia alternativas de
escuta pela Internet, pelo Cabo e por Satélite. Só que, se o objetivo era
justamente avaliar quantos ouvintes, que tipo de ouvintes, e de onde, ouviam
a rádio por Onda Curta, portanto, os que ficariam prejudicados por não
poderem utilizar as tais alternativas, não seria elementar, que o tal anúncio,
o tal spot, dissesse também que quem se considerasse prejudicado poderia
contactar a RTP-SA para a morada x ou para o telefone Y, para ‘avaliação’?
Seria. Mas não foi dito.
Os contactos que recebi são muito significativos, como se verá adiante.
Mas isso deve ter um peso e um interesse muito relativo. Quantos serão
necessários para provar a pertinência do serviço público em Onda Curta?
Também não deve interessar, mas sei da existência de uma petição
pública a circular na net com mais de 1500 subscritores. (Mas, afinal, o que
chega via net, interessa?)
Entremos agora na análise à outra afirmação proferida: “a Onda Curta
esteve encerrada, toda ela, durante 3 meses e ninguém protestou, ninguém
disse nada!”
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De facto, na referida Audição parlamentar de 30 de Agosto, foi muito
referido o apagão a que a OC esteve sujeita em 2010. Considerado, de resto,
como elemento de extrema importância e justificação da suspensão e do
futuro encerramento.
Com efeito, por ter sido roubado cobre nos Emissores, as emissões que
se dirigiam a África sofreram interrupções durante aproximadamente 3
meses. É verdade. Uma antena, a dos 144º, foi afetada. Isso significou que
uma pequena parte, muito pouco significativa, dos ouvintes de África terá
ficado prejudicada na escuta das emissões. Mas, note-se bem, não foi sequer
em toda a África lusófona, já que em Cabo Verde e na Guiné Bissau a escuta
foi perfeitamente normal. Portanto, todas as emissões para os restantes
destinos (Europa, Brasil, Venezuela, E.U., Canadá) todas continuaram
absolutamente normais. E mais: apesar da dimensão geográfica atingida ser
mínima, ainda assim, houve alguns contactos com protestos dos ouvintes.
Lamento, portanto, que uma decisão tão grave e séria se fundamente
nesta afirmação errada do Senhor Ministro Miguel Relvas: “a Onda Curta
esteve fechada, encerrada, por avaria, toda ela, durante três meses, e
ninguém disse nada”, disse repetidamente, garantindo e repetindo que esta
informação lhe tinha sido prestada pela administração.
Vamos então à outra afirmação: a Deutsche Welle fechou, encerrou,
acabou com as emissões em Onda Curta!
Não é verdade. A DW não fechou a Onda Curta, nem sequer o fez a
também referida BBC.
Depois de, no início de 2011, ter sofrido um corte de 20% no seu
financiamento, a BBC recebeu depois, no final do ano, um financiamento do
governo inglês para, justamente, manter o seu serviço em Onda Curta.
Quanto à DW, encerrou as estações emissoras de Sines e de
Tricomalee, mas mantém em pleno funcionamento a estação de O.C. em
Kigali, donde continua a emitir para África. Mais: desde o final de Outubro de
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2011, a DW passou a realizar 364h de emissão por semana, quando a RDP
Internacional, em funcionamento normal e pleno, tinha 212h.
Portanto, e para que não restem quaisquer dúvidas, a DW não só não
encerrou como, segundo me informaram, se dispõe a aumentar o número de
horas das suas emissões.
Acresce ainda que a DW passou a ter emissões para onde Portugal já
não emite. E em língua portuguesa!
Uma última observação sobre este tema:
A extinção da Onda Curta, a verificar-se em definitivo, não dará por
certo origem a mediáticos movimentos de protesto, já que os nossos
emigrantes não podem manifestar-se à porta da RTP, ou em S. Bento à hora
dos telejornais.
Mas enquanto provedor entendo que os responsáveis por tal decisão
não podem deixar de refletir sobre as advertências que me chegaram da
parte de alguns emigrantes, no sentido de poderem repensar o envio das
suas poupanças para Portugal.
Foram diversas as mensagens que recebi nesse sentido, e entendo que
só uma genuína revolta os pode levar a referir insistentemente um
sentimento de abandono por parte do seu país e a consequente disposição,
manifestada por vários deles, de reverem as opções que fizeram quando
portugueses se quiseram manter, apesar de lhes terem sido oferecidas as
nacionalidades dos países que lhes deram as oportunidades de vida que não
conseguiram em Portugal.
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III – AS RELAÇÕES DO PROVEDOR
COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Este capítulo poderia ser muito breve, resumindo-se a: não houve
quaisquer contactos. Isto com a exceção já referida no capítulo anterior, os
emails que troquei com o Senhor Presidente do Conselho de Administração,
para a inclusão da defesa dos seus pontos de vista sobre a suspensão da
Onda Curta no Programa do Provedor, e cujo meu último, que reputo de
delicado e cordial, ficou sem qualquer resposta.
Todavia, considerando que essas relações existiram, e de forma
regular, com as anteriores administrações e os então Provedores, visando
uma conveniente troca de impressões e informações, que a ter acontecido,
por certo teria permitido a elevação dos discursos, nomeadamente dos
meus, e a antecipação do esclarecimento de alguns equívocos, parece-me
que devo desenvolver um pouco mais este tema.
Podia começar pela constatação da importância que não se atribuí à
missão do Provedor. Demonstrada também, mas não só, nem
principalmente, pelo facto do início do meu mandato não ter sido precedido
de um qualquer ato minimamente simbólico. Nada.
Depois, lembrar que mais de trinta dias passados relativamente à
posse do novo Conselho, ainda que mantendo o mesmo Presidente, também
o provedor não foi solicitando para qualquer encontro, formal ou informal,
para sua apresentação aos novos membros, pelo que, se nos cruzarmos nos
corredores, não nos reconheceremos, ainda que isso não constitua problema
de maior já que por hábito saúdo sempre as pessoas com quem me cruzo.
Relativamente ao passado, e à anterior administração, os únicos três
contactos presenciais, para resolução de questões administrativas,
aconteceram não com o Senhor Presidente, Vice, ou, como parecia também
adequado com o Administrador que detivesse o pelouro ‘dos Conteúdos’
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(Informação e Programas), mas com a Senhora ex-administradora, com o
pelouro dos Recursos Humanos.
Acresce que a então administração decidiu integrar os provedores
numa estrutura da empresa, numa direção, o que então se considerou que
contrariava o espírito da Lei. (veja-se: Capítulo IV – GAP, pág. 24). Trata-se de uma
decisão original, já que não se conhecem, pelo menos na Europa, provedores
de Serviço Público ‘tão bem enquadrados’. De resto, assim não acontece
mesmo em Portugal, noutras empresas de comunicação com provedores, ou
mesmo em empresas privadas com provedores do cliente.
Contra esta originalidade protestei, em Fevereiro passado, em
conjunto com o então provedor do telespectador Prof. Paquete de Oliveira,
mas sem qualquer resultado.
Portanto, parece-me legítimo inferir que se considera os Provedores
como uma espécie de figura decorativa, só tolerável porque a Lei a isso
obriga. Isto não obstante a justificação frequentemente repetida de que só
se opta por este tipo de distanciamento com a preocupação de salvaguardar
a sua independência.
A corroborá-lo está o tratamento que foi dado ao anterior Provedor do
Telespectador, o Prof. Doutor Paquete de Oliveira. Depois de mais um ano
cumprido, para além do seu segundo mandato, portanto no seu quinto ano
como Provedor, e então já sem receber qualquer contribuição financeira por
parte da RTP, viu-se obrigado a abandonar o seu lugar para forçar a sua
substituição. E partiu sem que tivesse visto satisfeito um último e renovado
pedido para que lhe fosse concedida uma reunião com a administração, para
apresentar cumprimentos de despedida.
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IV – GAP – O GABINETE DE APOIO
AOS PROVEDORES
A 14 de Dezembro de 2010, e a pretexto da racionalização da estrutura
organizativa da empresa, o CA da RTP deliberou que o Gabinete de Apoio aos
Provedores (GAP, até então uma estrutura autonomizada, com chefia própria
e independente de qualquer direção da empresa) passasse a integrar a
Direção de Assuntos Jurídicos e Institucionais.
Esta integração originou um equívoco, que os então provedores
consideraram grave, e que motivou o envio de uma carta conjunta ao CA,
onde se contestava a incorporação do GAP em qualquer estrutura diretiva e
se defendia a manutenção da autonomia necessária para preservar a
independência que devem ter os Provedores.
Era esta, aliás, a solução existente, dado que o GAP foi criado como um
órgão em linha, cuja chefia dos primeiros anos reportava diretamente ao CA
– uma solução que parece ter-se revelado ágil e funcional, não havendo
notícia de quaisquer deficiências de funcionamento que justificassem a
alteração orgânica verificada.
Ainda que seja óbvio o entendimento que é feito das competências dos
Conselhos de Administração para decidirem as soluções administrativas que
considerem convenientes, e reconhecendo a necessidade de os profissionais
que estão destacados no GAP terem uma subordinação hierárquica,
consideraram os Provedores que nenhuma medida tomada poderia pôr em
causa o cumprimento das funções que a Lei lhes confere.
Por essa razão de fundo, a nomeação de uma Chefia de Gabinete
ausente do espaço físico do GAP e dependente da Direção de Assuntos
Jurídicos e Institucionais, poderia funcionar como um filtro, um tampão, para
prevenir, ou evitar, contactos com o Conselho de Administração.
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Valerá a pena referir que o GAP se encontrava sem um responsável
direto desde o final de 2009, após a saída por aposentação da primeira chefe
de Gabinete, a jornalista Dra. Fernanda Mestrinho. E, em Julho de 2010, foi
referida aos dois Provedores a expressa vontade do Conselho de
Administração em manter a situação existente, não reconhecendo
necessidade de nomear uma nova Chefia.
A verdade é que, pouco depois, e como provável consequência da
primeira tensão surgida, a então administradora com o pelouro dos Recursos
Humanos informou os dois Provedores da decisão contrária, a de irem, afinal,
nomear uma Chefia de Gabinete – que foi ocupada, até final de 2011, pelo
diretor-adjunto da DAJI, Dr. António Ribeiro.
Ao longo do tempo da vigência do anterior Conselho de Administração,
o GAP foi, pois, perdendo autonomia orgânica e tornou-se, a pouco e pouco,
um gabinete desprotegido e desprestigiado, o que configura um
enfraquecimento da missão cometida aos Provedores.
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V – O PROGRAMA DO PROVEDOR
Em Nome do Ouvinte
Mantenho a incomodidade, que já referi no meu anterior Relatório, e
que também foi adequadamente desenvolvida pelos meus antecessores,
relativamente à eficácia do que se encontra legislado sobre o Programa do
Provedor.
Em resumo, direi apenas que, apesar de reconhecer que a intenção do
legislador em teoria é louvável, na prática o modelo resulta pouco eficaz:
Determina a lei que o provedor deve realizar um programa semanal,
com uma duração mínima de 15’, a ser transmitido em todos os canais de
serviço público. Isto significa que, compreensivelmente (até para os três
profissionais de rádio que até agora desempenharam o cargo de Provedor do
Ouvinte) um programa com esta duração não possa ser difundido em
‘horário nobre’, por ex. no canal generalista, a Antena 1.
Dever-se-ia considerar também a possibilidade de, para além deste
programa pluri-temático, a transmitir em todos os canais, uma outra
intervenção (de 2/3’, eventualmente em direto e em horário nobre) deveria
ser também possível, sempre que tal se justificasse, com um tema específico
ao canal dessa transmissão.
Ainda relativamente ao programa do provedor, refiro que já por várias
vezes esteve em risco o cumprimento do imperativo legal da sua
transmissão. Isto como consequência de terem desaparecido por falha
informática, gravações das locuções de programas, spots/trilhas para
composição e também algumas entrevistas.
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Mais grave terá sido uma outra anomalia informática quando, por duas
semanas sucessivas, não foi possível ter acesso a programas dos anteriores
provedores. Acesso que se anunciava disponível, inclusivamente, para os
Ouvintes através do sítio da RTP na Internet.
Na sequência de uma destas anomalias, comunicada telefonicamente a
um dos então administradores, e constatada pelo diretor de programas, foi
solicitado, a 10 de Fevereiro de 2011, um inquérito para apuramento de
responsabilidades, de que, até à data, não há conhecimento dos resultados.
Só quem desconhece as especificidades do meio rádio, e as obrigações
que o Provedor considera ter relativamente à conceção e realização de um
programa semanal, pode desvalorizar o tempo de ocupação efetiva que tal
implica. E se assim é em situação de normalidade, as referidas ‘anomalias
informáticas’, implicando o recurso a soluções alternativas de última hora,
inclusive temáticas, não podem deixar de ter tido reflexo na qualidade dos
programas.
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1. Algumas reações dos ouvintes
Apenas 37 das 1017 mensagens recebidas pelo GAP (3,6%) se referem
especificamente à atividade do Provedor e/ou às emissões de Em Nome do
Ouvinte. Algumas (4) em tom crítico, questionando as temáticas abordadas e
a eficácia do Provedor enquanto mediador das reclamações dos ouvintes,
outras de aplauso perante posições assumidas na antena.
Apesar de não se tratar de uma quantidade muito relevante de
mensagens, e sem querer ser exaustivo, dado que não me parece correto ser
juiz em causa própria, não devo porém deixar de apresentar alguns
exemplos, a meu ver significativos da interação verificada ao longo do ano
com os ouvintes. Começaria por duas mensagens críticas, recebidas logo em
janeiro:
Volto a reclamar contra a forma como este Provedor exerce as suas
funções. Em vez de atender os ouvintes, dialogar com eles e dar voz a
sugestões e reclamações, enche o seu programa com repetições de outros
programas que, embora muito bons, ficariam melhor numa rubrica tipo
"Museu" ou "Antologia", como aconteceu hoje! (mensagem do Ouvinte
António Gomes de Almeida, 77 anos, de Lisboa)
Há já alguns meses que ouço diariamente que '...em breve teremos
uma linha direta...'. Quer isto dizer exatamente o quê? (mensagem de um
Ouvinte do Porto, 48 anos, que pediu reserva de identidade)
Noutros casos, tratou-se de mensagens de felicitações, na sequência
de tomadas de posição sobre questões concretas levantadas por ouvintes e
que mereceram a atenção do Provedor. Como por exemplo esta, uma de
várias recebidas após a transmissão do programa de 28 de janeiro, a
propósito da deficiente cobertura dada pela rádio pública ao falecimento do
Coronel Vítor Alves:
Felicito Vª Exª pelo excelente trabalho hoje apresentado, no "tempo"
do Provedor do Ouvinte, acerca do falecimento do Capitão de Abril, Vítor
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Alves. Fez-se justiça, as palavras foram, segundo humildemente acredito, as
adequadas. Os senhores Administradores, Diretores, Consultores, etc., enfim,
os donos dessas empresas e entidades ditas "públicas", a auferirem de
magníficos salários à custa da miséria do povo, estão desatentos. Têm mais
em que pensar. Melhor dizendo, estão-se perfeitamente nas tintas para o
interesse público. Estão ao nível geral de quem vem desbaratando este País,
desde que a UE começou a despejar milhões que os "gulosos" já dissiparam.
Muito obrigado pela vossa intervenção. (mensagem do Ouvinte Martinho de
Oliveira Costa, 61 anos, de Leiria)
Foi, porém, a abordagem da suspensão das emissões em Onda Curta
que mereceu a maior atenção por parte de numerosos ouvintes. Um
exemplo, apenas, a partir de uma mensagem recebida a 7 de Novembro:
Sendo dirigente da Administração Pública, por força das funções que
desempenho, viajo de automóvel, em média 5 a 6000 km/mês, sendo a
Antena 1 a minha companhia e a minha principal fonte informativa. Desta
forma, tive a grata oportunidade de ouvir parte do seu programa que foi
emitido entre as 17 e as 17:30 da passada sexta-feira, dia 4 de Novembro, o
qual versou a decisão governamental de suspender as emissões em onda
curta. Pela frontalidade, coragem e clareza da mensagem que passou aos
ouvintes, que tiveram o privilégio de o ouvir, apresento os meus parabéns.
Nos dias que correm, haver alguém que tem a coragem de afirmar o que o Sr.
Provedor proferiu é uma raridade, mas ao mesmo tempo constitui um alento
para todos aqueles que, como eu, têm quase como certo, o ingresso no
quadro de disponibilidade da administração pública, simplesmente pelo facto
de me encontrar em funções de dirigente e pertencer a um organismo que foi
já anunciado ir ser extinto, isto ao fim de 29 anos de serviço público. Mais
uma vez, apresento as minhas sinceras felicitações pela sua frontalidade e
coragem. Até sempre e não esmoreça, isto se lhe derem oportunidade para
continuar a exercer essas funções. (mensagem do ouvinte João Manuel Alves,
52 anos, de Cascais)
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Não irei alongar-me sobre este tema. Não quero, porém, deixar de
registar o tom francamente positivo da maioria das mensagens recebidas a
respeito do programa Em Nome do Ouvinte, não obstante as condicionantes
atrás expressas, nomeadamente quanto ao formato que a lei impõe para o
espaço de contacto radiofónico do Provedor com ou ouvintes. Estas
limitações, que frequentemente obrigam a repartir por várias emissões o
tratamento de um mesmo tema, constituem também motivo de desagrado
por parte de alguns ouvintes, que não gostam de assistir a uma abordagem
«por episódios» dos temas apresentados.
Por todas estas razões – e porque entendo que o Provedor não apenas
não está isento de críticas, como lhes deve dar uma redobrada atenção –
dediquei, entre 4 e 18 de Março, três emissões de Em Nome do Ouvinte às
queixas dos Ouvintes. O primeiro destes programas versou a eficácia do
programa do Provedor, no segundo falou-se da missão do Provedor e dos
horários do programa, e no terceiro procurei dar resposta às críticas
recebidas de dois Ouvintes insatisfeitos.
Ainda que já o tivesse feito por escrito, uma vez que todos os Ouvintes
recebem um contacto de resposta, onde se refere o destino a dar à sua
mensagem (inserção do tema em futuro programa, congratulação pelos
elogios a programas, rubricas e a profissionais, encaminhamento para a
direção a que a reclamação se refere, etc.), respondi também, através do Em
Nome do Ouvinte, ao já citado Ouvinte António Gomes de Almeida, de quem
recebi, dias depois, uma outra mensagem de agradecimento pelo «programa
onde respondeu às minhas refilices».
Agora, como nessa altura, os Ouvintes são a razão de ser e o
justificativo maior da função que desempenho. Por eles, e com eles, tenho
procurado dar o melhor de mim, tentando sempre aplicar o conhecimento
adquirido ao longo de quase 40 anos de atividade como profissional de rádio.
Tenho consciência de que estaria certamente numa posição mais confortável
– e, numa perspetiva estritamente pessoal, seria também com certeza mais
proveitoso – se tivesse contornado alguns obstáculos, evitando
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confrontações e crispações. Mas a missão de um Provedor passa justamente
por tomar posições que, por vezes, podem não ser as que mais agradam a
quem o nomeou.
E é por isso que, embora não procure o confronto, também a ele não
me furto, sempre que tal se torna inevitável para o bom desempenho da
missão de que fui investido. Foi assim até agora, e assim continuará a ser
enquanto me mantiver neste cargo. Pelos Ouvintes e para os Ouvintes –
porque são eles, afinal de contas, os únicos a quem devo toda a lealdade.
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2. Os temas de Em Nome do Ouvinte
Ao longo dos 40 programas emitidos durante o ano de 2011, procurou
abordar-se um leque diversificado de questões, abrangendo as várias
antenas e áreas temáticas sobre as quais incide a atividade do Provedor.
Estes programas encontram-se disponíveis, na íntegra, no sítio do Provedor
no portal da RTP, pelo que me parece redundante reproduzir aqui os
respetivos guiões. Em todo o caso, aqui fica o inventário dos temas tratados
ao longo do ano, programa por programa:

7/Janeiro – Reflexões do Provedor sobre a ausência de Lugar ao Sul e as
comemorações dos 75 anos da Rádio Pública.
14/Janeiro – Análise crítica da Gala comemorativa do 75ºaniversário da Rádio
Pública.
21/Janeiro – Segundo programa de uma série dedicada pelo Provedor aos
critérios de divulgação de música pelo Serviço Público de Rádio. Opiniões de
Amélia Muge, António Manuel Ribeiro e Fernando Tordo.
28/Janeiro – Críticas dos Ouvintes e do Provedor ao tratamento noticioso
dado pela Antena 1 à morte do Capitão de Abril coronel Vítor Alves.
4/Fevereiro – Conversa com Eduardo Oliveira e Silva e José Mário Costa, do
Centro de Formação da RTP, a propósito do «prontuário sonoro» adotado
pelo serviço público de rádio.
11/Fevereiro – Segunda parte da conversa com Eduardo Oliveira e Silva e
José Mário Costa, a propósito do «prontuário sonoro» adotado pelo serviço
público de rádio.
18/Fevereiro – Entrevista com o musicólogo e professor universitário Rui
Vieira Nery a propósito das opções musicais do serviço público de rádio.
25/Fevereiro – Última parte da conversa do Provedor do Ouvinte com os
especialistas Arons de Carvalho, Luís Bonixe, Paula Cordeiro e Rogério Santos
sobre o serviço público de rádio.
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4/Março – Breve análise dos primeiros meses de atividade e reflexões sobre
e eficácia do programa do Provedor do Ouvinte.
11/Março – Apreciação dos ouvintes sobre a missão e a atividade que o
Provedor desempenha.
18/Março – Críticas de ouvintes ao programa do Provedor.
25/Março – Ouvintes da Antena 1 e da Antena 2 queixam-se de dificuldades
no contacto telefónico com a RDP.
1/Abril – Ouvintes queixam-se de dificuldades de sintonia da Antena 1 e
Antena 2 em diversos pontos do país.
8/Abril – Ouvintes queixam-se das dificuldades de sintonia da Antena 1 e
Antena 2 em diversos pontos do país (conclusão).
15/Abril – Primeira parte de uma conversa do Provedor do Ouvinte com o
Diretor de Engenharia e Infraestruturas, engenheiro Carlos Gomes.
29/Abril – Ouvintes protestam contra suspensão das emissões da RDP
Internacional em Onda Curta.
6/Maio – Conversa com Francisco Mascarenhas, antigo administrador e
diretor de Engenharias da RDP, sobre a suspensão das emissões em Onda
Curta.
13/Maio – Segunda parte da conversa com o Diretor de Engenharia e
Infraestruturas da Rádio e Televisão de Portugal, Engº Carlos Gomes, a
propósito das queixas de ouvintes relativamente ao sistema de emissão DAB.
20/Maio – O futuro da Rádio Pública: primeiro de uma série de programas
dedicados às novas tecnologias de informação. Queixas dos ouvintes e
respostas do Diretor de Multimédia, Francisco Teotónio Pereira.
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27/Maio – O futuro da Rádio Pública: segundo programa sobre as novas
tecnologias de informação. Continuação da conversa do Provedor do Ouvinte
com o Diretor de Multimédia, Francisco Teotónio Pereira.
3/Junho – O futuro da Rádio Pública: terceiro programa sobre as novas
tecnologias de informação. A opinião do diretor de programas das Antenas 1,
2 e 3, Rui Pêgo.
17/Junho – Queixas de ouvintes sobre a rubrica Dias do Avesso e a
informação política da Antena 1
24/Junho – Queixas de ouvintes sobre a informação desportiva e a cobertura
da campanha eleitoral. Depoimentos do diretor de Informação, João
Barreiros, e da editora de política, Maria Flor Pedroso
1/Julho – A suspensão de emissões da RDP em onda curta. Conversa com
Manuela Aguiar, ex-secretária de Estado da Emigração e das Comunidades
Portuguesas.
8/Julho – Queixas e questões de ouvintes sobre a Antena 3 e respostas do
diretor-adjunto Jorge Alexandre Lopes.
15/Julho – Novas questões de ouvintes sobre a Antena 3 e respostas de Jorge
Alexandre Lopes. Críticas ao programa Hotel Babilónia.
22/Julho – Reflexões do Provedor do Ouvinte sobre a suspensão das
emissões da RDP Internacional em Onda Curta.
29/Julho – Mensagens de protesto de ouvintes a propósito da suspensão das
emissões da RDP Internacional em Onda Curta.
16/Setembro – Alguns bons exemplos de programação na Rádio de serviço
público: A Vida dos Sons, A Ilha dos Tesouros, Alma Lusa.
23/Setembro – Ouvintes queixam-se pela anunciada suspensão do boletim
informativo Tons da Dois.
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30/Setembro – Retrospetiva da evolução dos acontecimentos desde a
suspensão das emissões em Onda Curta. O Provedor do Ouvinte entende que
a medida não é ainda irreversível.
7/Outubro – Os aspetos mais relevantes da audição parlamentar do Provedor
do Ouvinte, na Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação da AR,
em que foi debatida a suspensão das emissões em Onda Curta.
14/Outubro – Mais aspetos relevantes da audição parlamentar em que foi
debatida a suspensão das emissões em Onda Curta. A intervenção do
presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal,
Dr. Guilherme Costa.
21/Outubro – O Provedor responde a questões colocadas por ouvintes: a
transmissão de Cem Anos Portugueses nas Antenas 1 e 2; excesso de futebol
na rádio pública; e um erro técnico na Antena 3 que não deveria ter
acontecido.
28/Outubro – Reflexão do Provedor do Ouvinte sobre as declarações do
presidente do CA da Rádio e Televisão de Portugal, na Comissão de Ética da
Assembleia da República, a propósito da suspensão das emissões da RDP em
Onda Curta.
4/Novembro – Conclusão da reflexão do Provedor do Ouvinte sobre o debate
na Comissão de Ética da Assembleia da República, a propósito da suspensão
das emissões da RDP em Onda Curta. Análise das intervenções do ministro
dos Assuntos Parlamentares.
18/Novembro – Ouvintes queixam-se de declarações de Isabel Stilwell e
Eduardo Sá, na rubrica Dias do Avesso, a propósito das decisões judiciais em
casos de regulação do poder paternal.
25/Novembro – Primeiro de dois programas dedicados a queixas de ouvintes
relativas à programação da Antena 2.
9/Dezembro – O diretor-adjunto da Antena 2, João Almeida, responde a
queixas de ouvintes.
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16/Dezembro – Questões da Língua Portuguesa. Conversa com a linguista
Regina Rocha a pretexto da publicação do livro «Assim é que é falar», sobre o
uso da língua portuguesa na rádio pública.
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VI – RELAÇÕES COM OS OUVINTES
1. Análise geral das mensagens recebidas
O ano 2011 registou, relativamente ao ano anterior, um ligeiro
aumento do número de participações recebidas pelo Gabinete do Provedor
do Ouvinte, com um total de 1017 mensagens formais relativas às mais
variadas questões relacionadas com o serviço público de radiodifusão. Este
número significa um acréscimo de cerca de oito por cento comparativamente
com 2010 (942 mensagens recebidas), mas para tal não foi alheio o elevado
número de mensagens de protesto recebidas após o anúncio, em Abril, da
suspensão das emissões da RDP em Onda Curta.

Mensagens recebidas 2006-20011
2006*

2007

2008

2009

2010

2011

1387

1146
983

1017
942

663

*Os dados de 2006 referem-se apenas ao período entre Agosto e Dezembro
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Elo de ligação importante entre Portugal e os portugueses e lusofalantes espalhados pelo mundo, a RDP Internacional não é, normalmente,
alvo de grande quantidade de questionamentos por parte dos ouvintes. E,
nos três primeiros meses de 2011, foi também assim.
Durante esse período chegaram ao Provedor não mais do que três
mensagens (duas em Janeiro e uma em Março), número que aumentou para
95 logo em Abril. O fim da Onda Curta mobilizou as comunidades lusófonas,
os emigrantes, os trabalhadores dos transportes marítimos e terrestres. E
muitos deles fizeram chegar o seu protesto ao Provedor, bem como a outras
estruturas da empresa, como daremos conta mais adiante.
Não fosse o grande número de mensagens relativas a este tema, terse-ia provavelmente mantido a tendência decrescente do número de
mensagens recebidas. Efetivamente, nos primeiros cinco anos de atividade
dos provedores do serviço público de rádio, a média diária de mensagens
recebidas pelo GAP passou de 4,2 em 2006 para 2,5 em 2010, tendo sido de
3,8 em 2007, 2,7 em 2008 e 3,1 em 2009 (o único ano que regista melhores
resultados do que o imediatamente anterior).
No relatório do ano transato afirmei que a tendência decrescente
poderia justificar-se, pelo menos em parte, pelo recurso progressivo de parte
muito significativa dos programas e dos profissionais da rádio pública às
redes sociais, como o facebook, o que proporciona um contacto mais direto
com os alvos das críticas, elogios e menções dos ouvinte que, assim,
tenderão a guardar o recurso ao provedor sobretudo para situações mais
graves e/ou mais complexas.
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De qualquer modo, e analisando os números por áreas temáticas, se
excetuarmos o caso já referido da RDP Internacional, assinala-se uma
diminuição generalizada do volume de mensagens recebidas pelo provedor.
Parece-me digno de nota o facto de, apesar de marcado por dois atos
eleitorais, o ano de 2011 não ter registado queixas consideráveis de ouvintes
relativamente à cobertura informativa de ambos pela rádio pública.
Significativo e, porventura, revelador de um trabalho genericamente isento,
empenhado e bem conduzido por parte dos profissionais da RDP.
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Por outro lado, se considerarmos simplesmente a distribuição das
mensagens recebidas pelas diversas antenas (através da repartição por cada
uma delas das áreas temáticas comuns a todas – Informação, Desporto,
Língua Portuguesa, Multimédia e Área Técnica), verificamos que, por si só, a
RDP Internacional teve tantas referências como as três antenas nacionais no
seu conjunto.
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Apesar do que atrás ficou dito, deve registar-se que, de um modo
geral, o fluxo de mensagens se manteve mais ou menos constante ao longo
do ano, sobretudo a partir de Abril. De resto, as oscilações verificadas
durante 2011 são suscetíveis de colocar em dúvida a preocupação atrás
manifestada quanto à eventual ‘concorrência’ das redes sociais – vejam-se,
por exemplo, os dados referentes a Janeiro, só ultrapassados pelos quem se
registaram em 2007, quando o Provedor do Ouvinte era ainda uma
instituição recente e os canais de comunicação com os ouvintes se
encontravam em funcionamento há escassos cinco meses.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Janeiro

-

138

70

97

88

104

Fevereiro

-

153

90

105

75

54

Março

-

144

107

145

107

59

Abril

-

138

154

114

90

139

Maio

-

123

69

83

81

90

Junho

-

93

53

85

75

90

Julho

-

132

63

106

73

94

Agosto

132

69

52

74

70

69

Setembro

178

76

58

94

71

72

Outubro

137

118

97

86

81

90

Novembro

97

114

95

95

72

86

Dezembro

119

89

75

62

59

70

663

1387

983

1146

942

1017

Totais
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Antes de passar à análise sumária das comunicações relativas às
diversas áreas temáticas e às diferentes antenas, apenas uma referência à
classificação prévia das mensagens, feita pelos próprios ouvintes no ato do
envio. A esmagadora maioria (80 por cento) entende-as como «críticas» e
apenas uma percentagem residual (menos de um por cento) se incluem na
classificação formal de «queixa». O que pode entender-se, também, como
revelador da vontade dos ouvintes de contribuir para a melhoria da rádio
pública, já que criticar pode ser – deve ser – um modo de ajudar a tornar
melhores as coisas de que se gosta. É, de resto, nesse sentido que pode
entender-se a percentagem não despicienda (quase 16 por cento) de
sugestões e mensagens de satisfação recebidas.

44

2. Distribuição por antenas e áreas temáticas
Antena 1
A estação generalista da rádio pública continua a ser aquela que maior
número de questões suscita por parte dos ouvintes. É verdade que, de um
ponto de vista puramente estatístico, em 2011 a maioria das queixas coube à
RDP Internacional. Mas é igualmente verdade que tal se deve à situação
específica já referida – a decisão da administração da RTP, caucionada pelo
anterior governo e mantida pelo atual, de suspender as emissões em Onda
Curta – pelo que, a meu ver, faz todo o sentido continuar a entender a
Antena 1 como a estação que, globalmente, mais opiniões, favoráveis e
desfavoráveis, colhe junto dos ouvintes.
De um modo geral, as mensagens recebidas em 2011 sobre a
programação da Antena 1 seguem a tendência dos anos anteriores, com as
opções musicais da estação e a programação da manhã a merecer maior
atenção por parte dos ouvintes que se dirigem ao Provedor. Aliás, faz todo o
sentido que assim seja, uma vez que o período da manhã é, por natureza, o
verdadeiro prime-time da rádio, e a música constitui a essência dos
conteúdos emitidos pela estação.
No mapa da página seguinte podem observar-se as tendências
(apreciações positivas, negativas e neutras) relativamente a cada uma das
áreas que mereceram a atenção dos ouvintes que se dirigiram ao Provedor. E
não deixa de ser curioso – e significativo – que o programa que mais reações
provocou seja… uma reposição. Nem menos que Lugar ao Sul, de Rafael
Correia, que por vontade do seu autor acabou em 2009, mas foi recuperado
para a grelha da Antena 1 já em 2011. As mensagens recebidas durante este
período dizem respeito essencialmente ao modo como a reposição deste
histórico programa da rádio pública foi feita, e que causou algum desconforto
junto dos ouvintes mais fiéis, que consideraram não estar a ser respeitado o
formato original.
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É, pois, deste modo que deve entender-se a avaliação tendencialmente
negativa com que Lugar ao Sul é referenciado nas mensagens dos ouvintes.
Na verdade não se trata de uma apreciação relativamente ao programa de
Rafael Correia, mas sim ao modo como a reposição foi feita pela Antena 1. O
mesmo, de resto, se passa com as referências à rubrica Grandes Músicas: a
tendência negativa de todas as (poucas, há que reconhecê-lo) mensagens
recebidas deve-se ao facto de se tratar de protestos pelo fim da rubrica diária
de António Cartaxo, suspensa desde o final de 2010 por decisão da Direção
de Programas, na sequência dos cortes orçamentais executados na Rádio e
Televisão de Portugal. Uma decisão que o Provedor igualmente lamenta, já
que Grandes Músicas constituía um excelente exemplo de serviço público de
rádio. Esperemos que possa voltar, quanto antes, ao convívio dos ouvintes.
De relevar, no que respeita à avaliação dos programas e rubricas da
Antena 1, registe-se a inexistência de reparos negativos nas mensagens
recebidas a propósito de A Vida dos Sons, de Ana Aranha e Iolanda Ferreira, e
Vozes da Lusofonia, de Edgar Canelas. O mesmo se passa, aliás, com as
mensagens recebidas a propósito de Cantos da Casa, de Armando
Carvalheda, e Ondas Luisianas, de Luís Filipe Barros (não discriminadas no
mapa anexo por não serem em número significativo) que não incluíam
qualquer crítica.
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Antena 2

Pelo segundo ano consecutivo, as mensagens recebidas pelo Provedor
a propósito da Antena 2 registam uma maioria de opiniões favoráveis, tendo
desta vez ultrapassado mesmo os 50 por cento1. Das 136 mensagens
recebidas tendo como alvo o canal cultural da rádio pública, 58 por cento
1

Em 2010 registaram-se 40,8% de apreciações positivas, 38,4% de negativas e 20,8% de neutras. Foi a
primeira vez, desde a existência do Provedor do Ouvinte, que a estação clássica registou uma maioria de
apreciações favoráveis.
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constituem apreciações positivas, contra 29 por cento de apreciações
negativas e apenas 12 por cento de apreciações neutras. Para este resultado,
porém, contribuiu decisivamente o número anormalmente elevado de
mensagens recebidas a propósito do programa Música AEterna: um total de
54 (ou seja, quase 40% de todas as mensagens recebidas tendo como alvo a
Antena 2), das quais apenas uma desfavorável e três que podem considerarse neutras. No entanto, a maioria destas mensagens de felicitações
provinham de um mesmo reduzido número de ouvintes, o que naturalmente
obriga a relativizar a sua importância no contexto global das mensagens
recebidas. Ainda assim, a apreciação globalmente positiva do programa de
João Chambers segue a tendência verificada em anos anteriores, tal como
sucede com Questões de Moral, que voltou a não registar qualquer
apreciação negativa.
Por outro lado, as emissões de música contemporânea continuam a
desagradar à maioria dos ouvintes que, a este respeito, escreveram ao
Provedor, tal como sucede com os programas de jazz da rádio cultural.
Manda no entanto o rigor que se diga que foram poucas as mensagens
recebidas a propósito destes dois temas: apenas oito no total, quatro sobre
cada um deles. E, no caso do jazz, de apenas dois ouvintes, que por duas
vezes enviaram mensagens protestando contra a presença deste género nas
emissões da Antena 2.
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Antena 3

Acompanhando a tendência geral que se verificou nas três estações
nacionais, também a Antena 3 registou no período a que reporta este
relatório uma ligeira diminuição do número e questões colocadas pelos
ouvintes, com apenas 41 mensagens recebidas, o que representa apenas 4
por cento do total.
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Os programas A Hora do Sexo e Diogo Beja Show foram os que
colheram uma maioria de opiniões desfavoráveis, sendo que, no primeiro
caso, não se registou qualquer apreciação positiva. As opiniões expressas
pelo psicólogo Quintino Aires, co-responsável com Raquel Bulha pelas
emissões de A Hora do Sexo, originaram mesmo, numa das vezes, um
conjunto de queixas de vários dos seus pares, que se dirigiram ao Provedor
para contestar as apreciações daquele colaborador da Antena 3
relativamente a questões abordadas no programa.
Verifica-se, por outro lado, que as opções musicais da estação não
geraram tanta controvérsia como em anos anteriores, mantendo-se no
entanto a tendência para que as mensagens enviadas ao Provedor sejam de
teor essencialmente crítico: as apreciações positivas registam uma
percentagem sensivelmente igual à do período anterior (30,3% em 2011,
29,8% em 2010), ao passo que as negativas subiram de 40,4% para 46,9%.
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Informação
As questões de ouvintes sobre a área da responsabilidade da Direção
de Informação da rádio pública registaram, no período em análise, uma
quebra significativa relativamente ao ano anterior, passando de 169 para 77
mensagens. Ainda assim, de um modo geral mantêm-se as tendências
verificadas em anos anteriores. As questões relacionadas com os
alinhamentos, os critérios jornalísticos e a qualidade da informação
produzida são, uma vez mais, o tema da maioria das mensagens recebidas.

Espaços de opinião como o Contraditório e o Conselho Superior são
também objeto de numerosos reparos, assim como a Antena Aberta, que
colhe sobretudo queixas de ouvintes que se julgam discriminados no acesso
àquele programa de debate público. Dos vários programas referidos nas
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mensagens recebidos, Visão Global é o único que obteve mais apreciações
positivas do que negativas.
Ainda assim, merece registo o facto de, em 2011, o quantitativo das
opiniões desfavoráveis ser percentualmente bastante menor do que no ano
anterior: 48 por cento, apenas, contra 63 por cento de mensagens
desfavoráveis que haviam sido recebidas em 2010.
Interessante, também, é verificar que, tratando-se embora de um ano
que contou com dois atos eleitorais, as críticas dos ouvintes sobre eventuais
faltas de imparcialidade da informação do serviço público de rádio não terem
aumentado. Diz-nos a experiência de anos anteriores que as coberturas das
campanhas eleitorais são propensas a gerar ‘incómodos’ por parte dos
ouvintes. Desta vez, porém, tal não aconteceu, e a cobertura das duas
campanhas eleitorais decorreu praticamente sem queixas. Um bom sinal,
confirmativo do sentimento, de que o Provedor também partilha, de que os
profissionais da RDP cumprem, por regra, com os desígnios de independência
e objetividade que são exigidos a todos os jornalistas – e, por maioria de
razões, aos jornalistas da rádio pública.
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Desporto
Apesar de ter registado também uma quebra significativa do número
de mensagens recebidas (de 13,2% em 2010 para 5,6% em 2011), a
informação desportiva do serviço público continua a ser a área temática que
gera mais apreciações críticas por parte dos ouvintes. A natureza dos relatos
desportivos e acusações de parcialidade são, uma vez mais, os itens que
merecem mais reparos, mas também a atuação dos comentadores
desportivos ocupa a atenção dos ouvintes.

A diminuição, para todos os efeitos significativa, do número de
mensagens relativas à informação desportiva recebidas pelo Provedor segue
a tendência que se verifica na generalidade das áreas temáticas. Continua
porém a verificar-se um extremar de posições por parte dos ouvintes, reflexo
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das opções clubísticas de cada um, mas também do modo apaixonado como
as questões desportivas – nomeadamente no que ao futebol diz respeito, e
esta é a modalidade que, de longe, mais tempo ocupa nas antenas da rádio
pública – são discutidas no dia-a-dia dos portugueses.
Deste modo, não é de estranhar que a maioria das mensagens
recebidas seja marcada por um tom frequentemente exaltado e, por vezes,
manifestamente exagerado – fatores que, naturalmente, o Provedor tem de
ter em conta na análise das diversas queixas. Mas que nem por isso devem
ser motivo para lhes dar menos atenção.
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Estações regionais e internacionais
As mensagens com origem nas regiões autónomas dos Açores e da
Madeira e relativas à programação das estações regionais, RDP-Açores e
RDP-Madeira, continuam nos níveis residuais que se verificaram em anos
anteriores. Em 2011, o Gabinete do Provedor recebeu não mais que 6 (seis)
mensagens sobre questões específicas das duas estações insulares, quatro
das quais sobre a RDP Açores e as restantes duas sobre a RDP-Madeira.
O final do programa Manhãs de Sábado, da RDP-Açores, a cobertura
de uma reunião entre o Presidente do CA da RTP e o Governo Regional, e o
volume de som das emissões locais da Antena 2 foram os temas das
mensagens recebidas dos Açores, ao passo que os dois ouvintes da Madeira
se referiam genericamente à programação musical do arquipélago e às
dificuldades de receção locais, devidas sobretudo ao sistema de túneis da
ilha.
Outras mensagens oriundas das regiões autónomas chegaram
entretanto ao Provedor, mas por referirem exclusivamente questões de
ordem técnica (dificuldades de captação, DAB, sistema RDS) foram
contabilizadas no âmbito das questões dirigidas à Direção de Engenharia e
Infraestruturas.
A pouca motivação por parte dos ouvintes das ilhas é algo que o
Provedor lamenta, não obstante os esforços em sentido contrário que têm
sido desenvolvidos e todo o apoio nesse sentido que se tem verificado por
parte dos profissionais das delegações regionais da RDP.
No que respeita às estações internacionais, a situação só não é
totalmente semelhante devido ao substancial aumento verificado nas
mensagens que têm por alvo a RDP-Internacional. Mas, se pusermos de parte
as mensagens originadas pela suspensão das emissões em Onda Curta, o
panorama é idêntico ao dos anos anteriores: das 363 mensagens recebidas a
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propósito da estação internacional da RDP, apenas 12 (doze) se referem a
aspetos diversos da programação. Já o volume de correspondência relativa às
emissões da RDP-África foi de apenas 7 (sete) mensagens ao longo de todo o
ano.
Verifica-se, assim, que nas antenas regionais e na RDP-África não
existem diferenças significativas relativamente aos anos anteriores, ao
contrário do que se verifica com a RDP-Internacional, pelas razões expostas:

RDP Açores
RDP Madeira
RDP África
RDP Internacional

2007

2008

2009

2010

2011

5
9
23
22

6
18
12
10

3
7
17
21

2
6
8
10

4
2
7
363

Significativa é, porém, a mobilização por parte dos ouvintes da RDPInternacional em defesa da Onda Curta. E reveladora, em nossa opinião, não
apenas do interesse que estas emissões despertam junto das comunidades
lusófonas espalhadas pelo mundo, mas também da real importância do meio
tradicional de difusão da estação internacional da RDP, contrariando assim a
argumentação utilizada para a suspensão.
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Questões técnicas e de multimédia
As questões relacionadas com as condições de emissão e/ou captação
e com a difusão via internet representam, no total, pouco mais de 7 por
cento das mensagens recebidas durante o ano 2011 pelo Gabinete do
Provedor – um valor ligeiramente abaixo do verificado no ano anterior, que
se situou na ordem dos 8,4 por cento – assim distribuídos:
- questões sobre a área técnica: 45 mensagens, equivalentes a 4,4%
do total (5,1% em 2010);
- questões sobre multimédia: 28 mensagens, equivalentes a 2,8% do
total (3,3% em 2010).
Problemas relacionados com deficientes condições de receção das
várias antenas são o tema da maioria das mensagens que versam a área
técnica. Registam-se também algumas queixas sobre o DAB (Digital Audio
Broadcasting, um sistema de difusão digital entretanto abandonado pelo
serviço público de rádio) e sobre o sistema RDS (Radio Data System, sistema
de transmissão de dados através dos emissores de frequência modulada que
permite visualizar várias informações sobre a estação sintonizada, como o
nome da rádio, o tipo de programação, informações de trânsito, etc.).
Tal como acontece desde que foi criada a Provedoria do serviço
público, a Direção de Engenharia e Infraestruturas mostrou-se sempre
extremamente colaborante, respondendo com prontidão a todas as questões
colocadas pelos ouvintes – na linha, aliás, do que é prática corrente por parte
dos serviços técnicos da rádio pública, sobre os quais chegam
recorrentemente ao Provedor, por email ou por telefone, os maiores elogios
por parte de ouvintes que veem as suas reclamações atendidas com
prontidão e profissionalismo.
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3. Breve análise sociográfica das mensagens
recebidas

Como já foi dito, o volume da correspondência recebida durante o
ano de 2011 foi sensivelmente superior ao do ano anterior, o que parece
confirmar a tendência, verificada já com os meus antecessores José Nuno
Martins e Adelino Gomes, de um aumento do número de mensagens no
segundo ano do mandato do Provedor do Ouvinte.
Tal como foi assinalado em relatórios anteriores, continua a verificarse alguma renitência por parte de muitos ouvintes quanto ao preenchimento
de todos os campos (solicitados, mas não obrigatórios) do formulário
disponibilizado na internet, e que continua a ser a principal fonte das
mensagens que chegam ao GAP.
Ainda assim, e de acordo com os dados disponíveis, é possível
concluir que a maioria dos queixosos é do sexo masculino (57,2%) e que se
distribuem de modo equitativo pelas várias faixas etárias acima dos 25 anos.

Distribuição por faixa etária
< 18

19-24

25-34

35-44

45-54

2,3%

2,3%

55-64

> 65

ND

13,6%

34,1%
12,5%

11,4%

11,4%
12,5%
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Distribuição por género

Feminino
42,8%

Masculino
57,2%

Verifica-se, ainda, que – à semelhança dos anos anteriores – a grande
percentagem dos correspondentes do Provedor (mais de 80 por cento) não
indica o grau de esolaridade, mas, dos que o fazem, a maioria afirma possuir
estudos de nível superior.

Níveis de escolaridade
Ensino básico
1,6%

Ensino secundário
4,7%
Ensino superior
11,8%

Não sabe ler /
escrever
0,3%

Não especificado
81,6%
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Quanto à distribuição das mensagens por áreas geográficas, os
distritos de Lisboa e Porto continuam a ser os que originam maior número de
mensagens (quase metade do total de mensagens recebidas), bem como os
restantes distritos do litoral. Já o interior do País continua com uma
participação bastante reduzida, à semelhança das regiões autónomas dos
Açores e da Madeira. Exceção a esta regra é o distrito de Viseu, com 3,1% das
mensagens recebidas (superior a alguns distritos do litoral, como Faro, Leiria
ou Santarém) e também os distritos do Alentejo, que mais que duplicaram a
sua participação: Beja passou de 1,1% para 2,2% e Évora de idênticos 1,1%
para 2,5%. Já Braga, que em 2010 tinha sido o quarto distrito mais
participativo (depois de Lisboa, Porto e Setúbal e à frente de Aveiro e
Coimbra), passou em 2011 para 1,9%, a par de Vila Real e apenas à frente de
Castelo Branco, Guarda, Bragança, Portalegre, Açores e Madeira.

Não especificado
9,0%
Madeira 0,6%
Açores 1,2%
Viseu 3,1%
Vila Real 1,9%
Viana do Castelo
3,1%
Setúbal 5,6%

Beja 2,2%
Aveiro 3,7%

Braga 1,9%

Bragança 1,2%

Castelo Branco
1,6%
Coimbra 4,7%
Évora 2,5%
Faro 2,5%
Guarda 1,6%
Leiria 2,2%

Santarém 2,8%

Porto 15,9%
Lisboa 31,5%
Portalegre 1,2%
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Ainda não fui considerado suspeito de, como consequência da
necessária ligação de dependência funcional à RTP para desempenho da
atividade de Provedor, poder estar limitado na minha atuação e
independência. Julgo que os Ouvintes, mas também os profissionais e
diretores desta casa, já entenderam que Estou cá, mas não sou de cá.
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4. Os Ouvintes e o Encerramento da Onda Curta
Pela importância de que se revestem, transcrevo agora excertos de
algumas das críticas recebidas dos Ouvintes sobre este tema. Algumas já
referenciadas no programa do provedor:
Comandante Adelino Laranjeira, que durante meses quase diariamente
escreveu ao provedor:
Só para lembrar que comemoramos hoje o 27º. Dia do ‘apagão’ da Onda
Curta. Nunca mais ouvi uma palavra na rádio, em português, desde que
saímos do porto de Porvoo, na Finlândia. Apesar da internet ser
razoavelmente barata na Holanda, estamos obrigados a fundear a 13
milhas da costa (cerca de 24 Kms), e se o sinal do telemóvel já é fraco
para voz é impossível a transmissão de dados e internet… Esta
suspensão afeta todo o pessoal do mar. Aqui perto está fundeado um
outro navio português de carga seca com oficiais portugueses também
prejudicados por este silenciamento. Ontem passou aqui ao largo de
Roterdão outro navio português, a caminho da Polónia; falei com os
colegas que também se dizem prejudicados com este encerramento.
Para quando o recomeço das emissões?
Transcrição da mensagem telefónica de Manuel Cerveira, camionista
reformado, emigrante em Dreux, França, desde 1964.
Este ouvinte disse-nos que tem internet em casa, mas que não sabe
mexer nela, isso é para os filhos. Muitos portugueses que conhece estão
também privados de ouvir a RDP Internacional. Visivelmente comovido,
o ouvinte Manuel Cerveira referiu que se poderia ter naturalizado
francês, mas que nunca o quis fazer, e que agora é Portugal que o
abandona.
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Norberto Figueiredo, a partir da Austrália:
Não se faz isto aos emigrantes. Comprámos rádios caros para ouvir a
Onda Curta e agora cortam-nos as pernas.
Francisco Neto, do Nordeste do Brasil:
Acredito que é um erro grave a suspensão do serviço em Ondas Curtas.
Milhões de pessoas aqui no Brasil, especialmente na região Norte do
Estado do Pará, Roraíma e Amapá não possuem acesso à internet. O que
era preciso era um trabalho de divulgação da RDP Internacional, e
acredito que o Instituto Camões poderia ser o parceiro ideal nessa
tarefa.
José Garcia, da Dinamarca:
Não venho discutir o assunto das ondas curtas que faz uma imensa falta
para quem vive longe de Portugal. Acontece é que nos últimos tempos a
emissão on-line está a ter muitos problemas de escuta em vários países
do norte da Europa. Creio que da sua parte está a fazer os possíveis, mas
precisamos ser esclarecidos sobre a onda curta e a internet. Se não tem
capacidade e autonomia política, acho que se deve demitir e dar lugar a
quem possa fazer mais por nós.
Ricardo Alves, recorre à ironia para transmitir aquilo que sente:
Gostaria de deixar aqui a minha enorme gratidão pela maravilhosa
decisão da RTP em ter suspendido as emissões em Onda Curta, tendo
como justificação a diminuição do número de ouvintes e a tendência
mundial!...
Aqui fica o meu agrado e satisfação por ter deixado de escutar o meu
único meio de ligação a Portugal quando, por largos períodos me
encontro fora, em África, nomeadamente em Angola.
Não compreendo a razão desta decisão de deixar os portugueses da
diáspora sem contacto com Portugal. Já sei que dizem haver
alternativas, mas deviam saber que essas alternativas são difíceis e
caras.
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Falando de Angola que é o que conheço melhor: aqui são gritantes as
dificuldades de comunicação com Portugal. O satélite é demasiado
dispendioso e depende da eletricidade que falha constantemente. A
internet, que não existe na maior parte do território angolano, tem
preços proibitivos mesmo com má qualidade e quebras constantes.
Espero que este mail sirva para vós sensibilizar e demonstrar o quanto a
Onda Curta é fundamental para a comunidade portuguesa.
Em telefonema para o Gabinete do Provedor, o ouvinte António Perdigão, 70
anos, residente na região de Paris, lamentou a suspensão da emissão em
Onda Curta. Embora tenha internet em casa, não sabe como lidar com ela.
Por isso a RDP Internacional era a sua companhia, que agora perdeu.
Ouvinte Luis Carvalho:
Venho apresentar o meu mais veemente protesto contra a decisão da
suspensão temporária das emissões em Onda Curta da RDP, por
considerar que o Serviço Público poderá estar em causa para ouvintes
em várias partes do mundo.
A RDP África, que presta um bom Serviço Público aos lusófonos
residentes em África, só pode ser escutada em FM em algumas regiões
de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, não
servindo de alternativa ao serviço de Onda Curta em países como Angola
e África do Sul, onde existe uma significativa comunidade de lusófonos,
em particular de cidadãos portugueses.
A solução de receção por satélite exige a instalação de uma antena
parabólica com entre 3 a 3 metros e meio de diâmetro, o que, em solo
africano, tem implicações tecnológicas e outros constrangimentos.
E se a receção via satélite não está assegurada para todos os ouvintes, o
recurso à internet também não está isento de problemas e limitações em
muitas regiões do mundo, por exemplo em África, Ásia e em muitas
outras regiões do mundo.
Se para um ouvinte português residente em Paris, Nova Iorque ou
Tóquio, por exemplo, bastará ter um computador portátil para ouvir a
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RDP internacional, o mesmo não sucede noutros países onde as
infraestruturas de telecomunicações não se encontram tão
desenvolvidas.
Também o sítio da RTP na internet pode ser barrado em vários países do
mundo que exercem censura ativa na net.
Mas há mais. Se o ouvinte não puder recorrer ao satélite e não poder
aceder à net dizem que ainda existe a alternativa Cabo. Pois, mas há que
pagá-lo. Acresce que muitos dos operadores por cabo não estão
contratualmente obrigados a retransmitir a RDP Internacional podendo,
portanto, e em qualquer momento, retirar a radio portuguesa da sua
oferta.
Uma associação da Guiné-Bissau escreveu também ao provedor:
Somos Bankada Andorinha, uma associação de jovens alunos e
professores em Cachungo. Queremos assegurar que a RDP África é um
dos raros elos que podemos ter com a Língua Portuguesa. Quer pela
diversidade de programas, quer pela ligação a outros países da CPLP.
De Osasco, estado de São Paulo, no Brasil, escreve o Ouvinte Michel Viani:
Para além de tudo o mais, dificuldades da net, da escuta por satélite,
etc. há uma outra questão : quem ouve rádio em ondas curtas ouve mais
por amor à rádio na sua forma tradicional. Ouve pelo prazer em
acompanhar uma emissão que sai a milhares de quilómetros e que,
viajando pelo ar, chega ao nosso querido recetor, assim, sem nenhum
outro artifício. Quem ouve o rádio tradicional, gosta do rádio do jeito
que ele é. Há prazer em ver aquele velho recetor, às vezes fabricado há
mais de quarenta ou sessenta anos, a funcionar perfeitamente e
sintonizando a nossa rádio favorita.
E se há pessoas de baixos recursos financeiros e que residem em locais
afastados dos grandes centros, também há os apaixonados pela radio
que compram aparelhos sofisticados para a sua escuta e gastam
dinheiro que poderiam aplicar em computadores sofisticados para o
aplicar em rádios melhores para escutarem a onda curta. Entende-se.
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Será que se propusermos a um alpinista que o melhor é subir o monte de
helicóptero ele aceita?
Termino com o desejo de que esta triste decisão seja repensada e
revertida. E que possamos continuar a ouvir os belos fados portugueses
nos nossos bem amados receptores de rádio!
Carlos Mourato, de 52 anos, escreve a partir de Sines:
Com o encerramento do Centro Emissor de Ondas Curtas, a RTP rasga
páginas da história recente de Portugal. Deviam lembrar-se de que em
África apenas as elites têm acesso à internet e que as ondas curtas são o
meio privilegiado para chegar aos mais desfavorecidos, levando a língua
e a cultura portuguesa aos 5 continentes de forma simples e eficaz.
Quanto à desculpa da alternativa internet e do satélite: os recetores de
satélite são caros e difíceis de sintonizar. A internet para muitos povos
ainda é uma miragem. Em contrapartida a onda curta é fácil e os
aparelhos são baratos!
Ouvintes de todas as idades e extratos sociais, unidos pelas ondas curtas
da RTP internacional, na Europa, América Latina, em especial no Brasil,
nos navios dispersos pelos vários oceanos, camionistas pelos milhares de
estradas da Europa, rádio-escutas em todo o mundo, radioamadores em
todos os continentes... São estes a minoria que a RTP reclama para
encerrar as ondas curtas?
Mas são certamente estes que a RTP desrespeita com o seu
encerramento!

De Maceió, Alagoas, Brasil, escreve o ouvinte Adriel Batista Correia de Melo:
Estou estarrecido e não quis acreditar! É inacreditável que haja
portugueses com tal mentalidade. Pois se este sempre foi o maior elo de
ligação da diáspora portuguesa com a sua Pátria!
Sou descendente de judeus portugueses, tenho 60 anos de idade e há
mais de 40 que escuto as ondas curtas. Não é possível que se encerre um
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serviço que tem ajudado milhões de portugueses a matar saudades da
sua terra natal! Gostava que esta carta fosse divulgada para que tal
possibilidade nunca aconteça. É que Portugal ficará menor! Esta rádio é
um dos tesouros de que o povo português se deve orgulhar! Que a Rádio
Portugal continue! Eu já estou chorando só de escrever esta carta. Para
mim seria como a morte de um ente querido. Por favor Rádio Portugal,
não se vá!
Arménio Mendes, 61 anos, de Angeja, Aveiro
Fiquei desgostoso e pesaroso com a noticia da suspensão da O.C.. Não
que me hoje me faça falta, mas já fez! Durante anos fui tripulante de
barcos de passageiros. E era uma verdadeira ligação à terra que nos viu
nascer. E não era só eu. No último barco estrangeiro em que trabalhei
éramos quatro e cinco tripulantes portugueses sempre atentos ao
futebol. Estávamos sempre colados ao rádio. Sei que nesta altura,
infelizmente, tem de haver contenção de custos. Mas se aplaudo que se
tenha desligado o DAB, um verdadeiro ato de gestão danosa ou de
ignorância, sou muito mais prudente no que diz respeito às ondas curtas.
Acho que podem sentir o que me vai na alma. Repito: esse serviço já não
me faz falta, mas já o fez!
Excertos de uma carta enviada ao senhor Presidente da República, pela
ouvinte D. Orlanda Gomes, ex-emigrante no Reino Unido, que nos enviou
uma cópia:
“Senhor Presidente, sou uma cidadã comum a tantos portugueses, que
não tem curso universitário, que pode não saber escrever
convenientemente a um Presidente da República, mas que expõe os seus
sentimentos de uma forma simples, em nome daqueles que todos os dias
se orgulham de Portugal.
Mais do que um problema económico este encerramento tornar-se-á um
problema social a curto prazo. Existem pessoas sozinhas, isoladas fora
de Portugal, não só por questões de trabalho, mas porque a velhice
chegou e são abandonadas pela família. Não será por certo o abandono
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social dos países onde vivem, mas sim o abandono social e cultural das
suas raízes que estão em Portugal e a rádio internacional em ondas
curtas ajudava a minorar essa distância física e sentimental.
Mais que um dever é uma obrigação nacional olharmos para essas
pessoas não só como mandantes de divisas, mas também como
portugueses que merecem o nosso respeito!
Senhor Presidente, sendo uma ex-emigrante sinto, da mesma forma que
os meus amigos emigrantes, este absurdo do encerramento das ondas
curtas por parte da RTP. E esta carta, mais do que um apelo, mais do
que uma reclamação a V. Exa. é uma carta de amor, que faço a eles e
para eles. Peço-lhe que se una à nossa voz e nos ajude para que não se
quebre este laço tão necessário a Portugal”.

Do ouvinte António Filipe Reis, 43 anos, motorista, residente em Aveiro:
Venho mostrar a minha indignação. Os senhores políticos, por meia
dúzia de trocados vão cortar o sinal de onda curta que é a minha
companhia.
Ao contrário de outros, tenho muito orgulho em ser português e muita
vergonha dos nossos políticos.

Luis Braz Ribeiro, contacta o provedor a partir da Dinamarca:
A mim, e a muitos como eu, cortam a única ligação que tenho para
poder acompanhar os assuntos do meu Pais!
Mas emigrantes, camionistas e pessoal do mar fora de Portugal, não
desanimem e não deitem fora os rádios. Podemos continuar a utilizá-los
escutando a Rádio Exterior de Espanha... Até pode ser que,
eventualmente, ouçam alguma notícia sobre Portugal...
Rodrigo Araújo, de Belo Horizonte, Brasil, que refere um outro, e grave,
inconveniente da suspensão das emissões em onda curta:
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Em ocasiões em que os meios convencionais, mesmo os mais modernos,
como o satélite, a internet ou o telemóvel falham, em casos de
catástrofes climáticas, tufões, terramotos e tsunamis, a rádio está
sempre em vantagem como meio fundamental e de utilidade pública. No
Brasil esta importância da Rádio está reconhecida e preservada por
Decreto Federal. Negar esta importância é um erro!

Ouvinte Manuel Cristiano Amaral Simas:
Sou um empresário de transportes marítimos de carga no grupo central
dos Açores, tenho 49 anos e sou ouvinte da RDP Internacional desde
1979, ainda transmitiam para os pescadores da frota bacalhoeira
portuguesa em simultâneo com a emissão para Estados Unidos e
Canadá nos 49 mts. Mais tarde ouvia, entusiasticamente, o Portugal
Além-mar.
Hoje, entre outros programas ouço todos os domingos o excelente
programa Abraço de Domingo nos 12.020 (25 mts) ou 15.160 (19mts).
Mas, segundo o que ouvi, chegou a hora do adeus. A voz de Portugal no
mundo vai ser silenciada pela administração da RDP Internacional.
Já corri muitos países da Europa, África ou América, e o meu pequeno
SONY ICF SW 11 foi sempre a minha ligação com Portugal. Aqui nos
Açores, Ilha do Pico, vocês foram o meu grande vício. Não me venham
dizer para ouvir rádio na net ou na TV! Rádio, para quem gosta, ouve-se
mesmo é com um rádio. A sua portabilidade, simplicidade e o seu
pequeno custo torna-o insubstituível. Ultimamente tenho tido alguns
desgostos pelo simples facto de ser Português. Mas esta atitude de
desligarem a Onda Curta da RDP I deixa-me com um sentimento de
revolta ou até de NOJO como Português. Nunca imaginei ver fechar a
Onda Curta.
Portugal, de facto, precisa de poupar uns tostões, mas não seria com a
Onda Curta da RDP Internacional. Poupem nos Institutos, com os
vencimentos e prémios dos administradores, nos carros ponta de gama
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das administrações da REN, Refer, PT, TAP ou EDP, em investimentos
inúteis, em autoestradas que ficam ao lado de… autoestradas, com
viagens inúteis de políticos em classe executiva, com a corrupção, etc.,
etc. Com o silenciar da Onda Curta, voz de Portugal no Mundo, o País
fica mais pobre.
Ouvinte Manuel Mamede, comandante do navio Santa Isabel, mandatado
pelos colegas que se encontram na faina de pesca na Terra Nova (Canada):
Mais uma vez nos sentimos portugueses marginalizados. Só temos
importância como contribuintes criadores de riqueza para o pais e pouco
mais.
Já estive em várias partes da Europa, América e África, onde tive o
prazer de encontrar compatriotas, assim como pessoas de outras
nacionalidades que falam a nossa língua e que todos os dias se punham
a par das atualidades do nosso país através das emissões em onda
curta.
Quem propõe uma solução dessas para poupar uns cobres manifesta um
total desprezo pelos que se encontram ausentes do país a tentar
governar e vida e amealhar uns cêntimos para investir na sua terra, ao
contrário de outros que aí estão e que desviam o que sacam para offshores com a conivência passiva dos nossos governantes.
Tenho orgulho em ser português e manifesto esse orgulho em qualquer
parte do Mundo aonde vá. Mas, com atitudes como esta, sinto-me
envergonhado, desprezado e marginalizado.
Acrescento ainda que temos alguns camarotes disponíveis para alojar
essas pessoas que propõem tal solução para virem aqui passar 150 dias
em alto mar (que é o nosso contrato) para ver se, depois da experiencia,
ainda mantêm a mesma opinião (…)

Ouvinte Fernando Guimarães, a partir de Lausanne, Suíça:
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Venho por este meio, apresentar a minha e, creio que de muitos
emigrantes, reclamação relativamente ao pedido de "suspensão" da
Onda Curta, na RDP Internacional.
Creio que não refletiram bem no prejuízo que estão a causar aos
"falantes" de Língua Portuguesa espalhados pelo Mundo. Se pretendem
privatizar a RTP e a RDP, digam-no claramente!
Tenho 58 anos de idade e há 22 anos que sou sindicalista, na Suíça. Sei
de centenas, senão milhares de Portugueses, aqui residentes, que todos
os dias, escutam a RDP Internacional.
Como soube a RTP que havia poucos ouvintes na Onda Curta? Será que é
bruxa? Expliquem. Porque nós também somos votantes.
Ainda o Ouvinte Adelino da Silva Laranjeira, capitão da Marinha Mercante e
Comandante do navio "Georg Essberger", ao largo de Roterdão, Holanda:
Tanto quanto sei, as emissões em Onda Curta começaram precisamente
dirigidas aos homens do mar, ao tempo uma grande força de trabalho,
duro e árduo, na pesca do bacalhau...
Dizerem-nos que temos outras plataformas para escutar a RDP
internacional é não conhecer a realidade de quem anda ao mar. Nem
todos os navios têm parabólica para satélite, pois têm de ser auto
orientáveis e custam uns milhares de euros... Neste navio há uma, mas
infelizmente é tão pequena que não dá para receber a RTPi ou RDPi no
Hotbird... Nem todos os navios têm Internet. E quando há internet ela é
mais para serviço do navio, mas essencialmente para receber
atualizações para as cartas eletrónicas de navegação, em tempo real.
Internet móvel, só com o navio em porto, mas os preços elevadíssimos
que as operadoras de telemóvel aplicam em roaming desincentiva o seu
uso. Mas se querem poupar e precisam de poupar, então suspendam a
Antena 2, esse sim uma canal com pouca audição e dirigido a uma classe
média-alta que tem alternativas e que pode pagar por elas. Está na
internet, pode ouvir em casa ou na Internet móvel e até poderá ouvir no
DAB – a tal rádio digital – que não sei se ainda emite ou não. Mas
também se diz na notícia que Itália, França, Inglaterra e Alemanha
tomaram medidas idênticas... Mas não dizem que a Alemanha tem um
emissor em Sines, para a "onda curta" digital, o DRM – Digital Radio
Mondiale, e que a RDP utiliza por empréstimo, para emissões
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experimentais ao Sábado... Será que há dinheiro para nos brindarem
com o DRM em vez da Onda Curta?
Ouvinte Ricardo Gonçalves Teixeira, técnico de estradas de Fortaleza, estado
do Ceará, Brasil:
Eu particularmente ficarei muito desapontado em não mais sintonizar a
RDP Internacional através do sintonizador de Ondas Curtas. Haja visto
que o serviço de internet, ou via satélite, necessita de um local fixo, tipo
antena parabólica instalada e ou acesso através de microcomputadores.
O sistema de receção através de rádios portáteis é muito mais
interessante além de ser de uma certa forma romântico.
Agradeceria muito se a minha opinião fosse levada em consideração.
Ouvinte Stella Leite Velho, reformada, 59 anos, moradora em Deinze, Bélgica:
A viver há 27 anos na Bélgica, sou ouvinte quase diária da emissão em
Onda Curta e preciso que assim seja e continue, pois que tenho alguma
dificuldade de manter a fluência da minha língua materna, pois que só a
posso falar, ocasionalmente, uma ou duas vezes por ano quando vou de
férias a Portugal.
Ouvinte António Avelino da Silva, 33 anos, residente em Caruaru, estado de
Pernambuco, Brasil:
É uma notícia bombástica para o mundo das Ondas Curtas. Senhores
diretores analisem que muitos ouvintes escutam, mas não vos informam,
portanto não é uma questão de poucos ouvintes. Peçam e eles atendem,
solicitem a todos que vos informem como estão as frequências, bem
como os respetivos programas.
Ouvinte Fátima Sousa, 45 anos, enfermeira em Gland, Suíça:
Boa tarde, mas uma tarde já um pouco triste apesar do sol aqui na
Suíça. Acho que a vossa decisão é muito injusta para com os emigrantes
do mundo inteiro, para os quais a RDP Internacional tem uma grande
dimensão. Não nos tirem ainda este momento de partilhar com os
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outros as nossas raízes de Portugal, já basta a SAUDADE do nosso país...
NÃO é justo, de certeza que podem fazer alguma coisa... Por favor!
Obrigado à RDP
Ouvinte Antonio Felício, 49 anos, camionista, a partir de Sion, na Suíça:
Recebemos esta semana a notícia de que a RDP vai acabar com a
emissão em onda curta. Isto é inadmissível, as pessoas que tomam estas
decisões deviam ter um pouco de respeito pelas pessoas que se
encontram longe da Pátria. Tentem fazer alguma coisa para isto não
acabar.
Ouvinte José Bernstorff, 46 anos, desde a Dinamarca:
Venho por este meio demonstrar o meu descontentamento em relação
ao terminus de um canal de rádio português que abrange todo o mundo
e é escutado por milhares de ouvintes. Não ao enceramento do canal
mesmo que temporariamente.
Ouvinte Isabel Santos, de Albufeira:
Não acho justo acabar com a Onda Curta, é uma maneira de muita
gente ouvir a RDP Internacional, há muito emigrante que só por esse
meio pode ouvir. Pensem bem, nós somos muitos, por vezes não saímos
do anonimato, mas não quer dizer que não ouvimos. Por favor, deixem a
Onda Curta no ar.
Finalmente, o ouvinte Luís Ferraz de Oliveira, Professor Catedrático de
Medicina, escreveu:
A extinção da O.C. é um sinal dolorosíssimo e patético de afundamento
da Alma Portuguesa dispersa pelo mundo, e no coração de todos os que
falam ou percebem a nossa língua.
Não há direito! Quem é que tem, ou se assume, a autoridade para impor
barbaridades desta natureza, de afronta e sequestro da divulgação da
língua portuguesa por esse mundo?
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Tanto dinheiro mal gasto; tanta corrupção de toda a natureza, tanta
despesa injustificada que em nada contribui para a sobrevivência do
extraordinário fenómeno português multisecular!
E corta-se assim, grosseiramente, uma iniciativa tão importante, e tão
facilmente acessível às mãos de todos, para a alimentação da diáspora
da Língua Portuguesa onde quer que ela soe ou seja percebida...
Não há direito! Quem vem salvar a nossa Alma tão sofrida?
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VII – RELAÇÕES DO PROVEDOR
COM PROFISSIONAIS
E ESTRUTURAS DIRETIVAS
No que diz respeito aos contactos com os profissionais, não posso
referir, durante o ano de 2011, qualquer sinal de incomodidade. Bem pelo
contrário. Várias foram as demonstrações de reconhecimento e até de
solicitação para aconselhamento na melhoria profissional. Facto que se
considera poder advir do reconhecimento de que o Provedor é um
profissional do mesmo ofício.

De destacar também a cordialidade demonstrada nas deslocações
efetuadas às instalações dos Açores, Madeira, Norte, Centro e Sul.

No que diz respeito às Estruturas Diretivas, nomeadamente as que
mais solicitei nestes meses de exercício - Direção de Programas (Antena 1,
Antena 2 e Antena 3), e respetivas direções adjuntas, RDP-Internacional e
RDP-África, Direção de Informação, do Centro de Formação, de Informação,
de Emissores Regionais, de Engenharia e Infraestruturas, de Marketing,
Recursos Humanos e de Multimédia - apraz-me realçar, de novo, que não
senti da sua parte a mínima incomodidade ou reserva. Os pedidos de
esclarecimentos e as reuniões solicitadas tiveram sempre uma resposta
pronta, cordial e atempada.
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De referir que o cordial ambiente criado tem justificação no tipo de
relações interpessoais que se instituiu desde o início e, certamente, também
no facto do conhecimento com vários destes Diretores estar marcado por
décadas de respeito mútuo e, eventualmente nalguns casos, até de amizade.
No caso do Diretor de Programas (Antenas 1, 2 e 3), Rui Pêgo, julgo
ainda importante voltar a referir que este atendeu à insistência dos três
Provedores (não é uma vitória que possa reclamar para mim, ainda que
presencialmente – e em programa – também o tivesse solicitado) e os
Ouvintes, que fossem repostos em antena (retransmitidos) os programas
Lugar ao Sul de Rafael Correia.
Todavia, é para mim claro que se tratou de uma vitória de Pirro. Os
programas foram repostos na Antena 1, mas às sete horas das manhãs de
sábado. Acresce que completamente descaracterizados. Provavelmente, no
desconhecimento dos elementares direitos reconhecidos a um Autor, os
programas têm sido transmitidos completamente amputados, em forma e
em conteúdo. (Cap. VI – pág. 47).
Solicitei, entretanto, um parecer à SPA – Sociedade Portuguesa de
Autores. Quando o tiver estarei mais habilitado para pedir novos
esclarecimentos para este procedimento e para, posteriormente, poder
responder aos Ouvintes que me têm solicitado uma posição sobre este tema.
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VIII – REFLEXÃO SOBRE O SERVIÇIO PÚBLICO
DE RÁDIO
Permitam-me iniciar esta reflexão com a carga que referi no início, a
subjetividade dum discurso na primeira pessoa, carregado do peso das
minhas circunstâncias:
Quando dela parti, a RDP era uma instituição credível. Económica e
financeiramente rentável. Não recorria a subsídios à exploração, nem a
indemnizações compensatórias. Era uma empresa tecnologicamente
evoluída.
Os seus gestores, mesmo os de topo, eram ‘gente da rádio’, com uma
competência técnica reconhecida internacionalmente.
Gestores, diretores e profissionais eram acérrimos defensores do
serviço público, já que conhecedores das suas características, especificidades
e potencialidades.
Havia ‘programas de autor’ em todos os canais. E eram estimulados.
Havia um quadro de referência com Realizadores, Locutores,
Jornalistas, Técnicos. A RDP era o viveiro de onde alguns partiam para outras
Rádios e Televisões privadas. Era o viveiro onde se solicitavam formadores
para ações internas e externas.
Parti duma Rádio Pública não constrangida por leis do mercado, onde o
que verdadeiramente contava era a matéria-prima que produzia, a sua
Programação, a Informação, a Cultura.
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Hoje, a Rádio Pública foi absorvida pela Televisão, e o seu peso
específico é pouco relevante no interior da RTP – Rádio e Televisão de
Portugal, SA.
É sabido que a Rádio – em geral - vive hoje um tempo de profunda
transformação. Os avanços tecnológicos são constantes, surgindo agora um
novo paradigma que deslumbra, talvez excessivamente, alguns dos seus
dirigentes, as potencialidades que a Internet lhe oferece, como se a salvação
da Rádio disso dependesse. Como se a Rádio precisasse ser salva.
Talvez se esqueça como a comunicação radiofónica soube sempre
adaptar-se à evolução dos tempos. De forma resiliente como, com grande
propriedade lhe chamou um Estudo importante do OberCom2 publicado em
Setembro de 2010, e em que me apoio para esta reflexão.
Realço desse estudo: a importância do consumo de rádio tradicional
em Portugal é ainda relevante; a Rádio encontra-se longamente enraizada
como um media tradicional de uso fácil; no nosso país as rádios online têm
ainda uma tímida taxa de penetração (3% da população em 2008).
Como Provedor, deparei-me com uma Rádio Pública bem diferente da
que tinha deixado, quando em 1998, então Diretor Adjunto da Antena 2 da
RDP, solicitei licença sem vencimento e saí para outras experiências de
gestão. Partida sem retorno (julgava eu!), já que posteriormente solicitaria
passagem à aposentação antecipada.
Encontrei uma reduzida importância, e consequente investimento, em
Programas de Autor, apesar da RDP ainda possuir nos seus quadros, de
pessoal e colaboradores, gente disponível e com talento para os conceber e
realizar. Mas os critérios mudaram (inclusive as designações, deixou de se
falar em Programas e Rubricas para os substituir por formatos e conteúdos).
Regressou-se às listas dos discos a divulgar em emissões, previamente
2

- Os novos caminhos da rádio: RADIOMORPHOSIS – Gustavo Cardoso (coordenação), 2010.
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elaboradas por programadores (as famigeradas playlists), principalmente no
canal generalista, a Antena 1 (à semelhança do que acontecia na E.N. até ao
25 de Abril de 74 e durante pouco tempo depois). Listas perfeitamente
redutoras da criatividade e competência que se reconhece praticamente à
generalidade dos profissionais animadores de emissão daquele canal.
Em muitos casos encontrei uma Rádio pública formatada em modelos
repetitivos e plasmados de outras estações, numa lógica comercial e
concorrencial pouco ou nada adequada às exigências da Rádio Serviço
Público. Pouco inovadora, tímida, onde os riscos criativos são mínimos, e
onde, frequentemente, se nota uma discutível sobrevalorização jornalística
em detrimento da estética radiofónica.
Encontrei um quase deslumbramento pelas 'notáveis potencialidades
que a Internet oferece à Rádio’ (ao audio, digo eu). Sem se poder esquecer
essa realidade e o seu eventual exponencial aumento, considero, e afirmei-o
já publicamente, que não é legítimo antecipar e investir num futuro
potencial, esquecendo o presente (nomeadamente, por exemplo, as
necessidades de formação dos profissionais, prioritariamente dos que têm
acesso ao microfone, ou a renovação sistemática para melhoria das
condições de cobertura técnica das emissões do Serviço Publico, a que a RTP,
SA, enquanto concessionária, está obrigada).
O pretexto de aproveitamento de sinergias empresariais, ou de outros
exemplos europeus, não é, por si só, garantia de que possa obstar àquilo que
o tempo, desde a unificação RTP/RDP, tem evidenciado, isto é, que a Rádio
foi submersa, esmagada pelo peso da Televisão e pelo temor reverente que
esta sempre provoca, aos seus dirigentes, aos políticos, à tutela.
Encontrei uma Rádio onde deixou de se cultivar a voz. Onde os
afetos que procurávamos estabelecer com os ouvintes foram considerados
fora de moda. Uma Rádio pública que ainda não consegue superar as
dificuldades e as necessárias adaptações a um novo paradigma. Uma Rádio
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que beneficia da tremenda inovação tecnológica que agora se lhe oferece,
mas que não entende ainda com a pode e deve conciliar com a magia, a
fantasia, a criatividade que não pode perder.
Hoje, a Rádio Pública, depois de ter sido destituída da sua identidade,
está reduzida à condição da parente pobre, ignorada e maltratada, uma
espécie de Cinderela, ofuscada e preterida pela ‘meia irmã’, a Televisão, que
goza dos privilégios e atenções que, por direito próprio, também deveriam
ser seus.
Mas, apesar de tudo, e de forma talvez surpreendente para alguns, os
portugueses tendem a manter uma confiança quase sem falhas no Serviço
Público de Rádio e Televisão, visto ainda como garante de pluralidade. E a
Rádio beneficia de maior credibilidade, apesar de ser menos importante do
que os jornais enquanto fonte de informação. 3
Isto mesmo depois da Rádio Pública ter perdido a sua autonomia e
identidade.
Considero que não houve, ainda não há, uma preocupação eficaz em
estabelecer um equilíbrio estrutural capaz de assegurar a estabilidade
necessária para a dignificação que a Rádio Pública tem de ter.
Tudo agravado agora, neste tempo de restrições económicas, em que a
crise tudo parece justificar.

3

Estudo de Receção dos Meios de Comunicação Social, José Rebelo (coordenador), edição Entidade
Reguladora para a Comunicação Social, 2008

81

Julgo também importante e esclarecedor juntar uma outra reflexão. Uma
espécie de ‘guia para a ação’ do Provedor:
A radiodifusão sonora é o único ou o principal fator de oferta cultural
para muitos que não têm acesso a outros meios sendo, por isso, um bem
cultural de primeira necessidade. É normal e legítimo, por isso, que os
Estados, nas sociedades democráticas, se preocupem com a resposta que
nesta área é dada aos cidadãos.
Um serviço público tem por objeto proporcionar à comunidade bens ou
serviços que se têm por essenciais e que é suposto não poderem ser prestados
através da iniciativa privada e dos mecanismos do mercado.
A Constituição da República comete ao Estado a obrigação de
assegurar a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e de
televisão, que a estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação
social do sector público devem salvaguardar a sua independência perante o
Governo, a Administração e os demais poderes públicos, bem como assegurar
a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião.
Na mesma linha de pensamento que inspirou o legislador constitucional, a
Resolução sobre "O Futuro do Serviço Público de Radiodifusão", adotada na
4ª Conferência Ministerial Europeia sobre a política da comunicação social,
sublinha a função vital do serviço público da radiodifusão, obrigando-se os
Estados a estabelecer um quadro de financiamento seguro e apropriado aos
radiodifusores de serviço público, garantindo-lhes os meios necessários à
execução das suas missões.
Tal como se encontra preconizada no nosso quadro constitucional, a
missão de serviço público só será inteiramente cumprida se, à partida, se
mostrarem perfeitamente delineados determinados objetivos e,
consequentemente, se impuserem outras tantas obrigações que, no seu
conjunto, tem de concretizar essa missão.
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Assim, para que a radiodifusão de serviço público possa corresponder
às próprias necessidades de natureza democrática, social e cultural de cada
sociedade, necessário se torna que o prestador do serviço público, em cada
momento, interprete e acompanhe o evoluir dessa realidade, mutável por
natureza, fazendo com que a sua prestação coincida com a necessidade em
causa.
Pela sua importância, a característica de independência confunde-se
com a própria noção de serviço público. Na verdade, face aos poderes
instituídos, o modo de atuação e organização do prestador de serviço público
não pode ser permeável ou possibilitar qualquer influência, seja de que
natureza for. O único controlo que lhe pode ser imposto é o da própria
sociedade que serve.
Também o imperativo de pluralismo decorre, naturalmente, da
independência do serviço público. A postura do radiodifusor de serviço
público tem de refletir, obrigatoriamente, a diversidade de correntes de
opinião quer sejam de natureza política, ideológica, cultural ou outras.
Por sua vez, as características enunciadas só farão sentido, numa
sociedade democrática, se àquelas acrescentarmos a característica da
universalidade, tornando o serviço público acessível à totalidade da sociedade
a que se destina.
Nos termos da Constituição, incumbe ao Estado promover a
democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os
cidadãos à fruição e criação cultural, nomeadamente em colaboração com os
órgãos de comunicação social.
O radiodifusor de serviço público tem a este respeito especiais
obrigações. Na verdade, e sem descurar o seu papel na difusão de uma
programação de conteúdo porventura mais abrangente, a sua missão é
essencial na preservação, e principalmente na promoção, de outras formas de
cultura destinadas a um público mais restrito, permitindo-lhe, assim,
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encontrar na programação de serviço público a satisfação dos seus
interesses.
Para além do seu contributo para a satisfação de necessidades de
ordem democrática e cultural da sociedade, o radiodifusor de serviço público,
informando e esclarecendo os cidadãos com rigor e seriedade, contribui
igualmente para a formação de uma consciência cívica e social, assim
cumprindo plenamente o seu objetivo e justificando, também nesta área, a
missão que o Estado lhe confiou.
O imperativo constitucional da existência de um serviço público de
rádio, enquanto garantia da defesa da liberdade e do pluralismo da
comunicação social, implica para o Estado o dever, incontornável, de criar as
condições e os meios necessários à prossecução daqueles objetivos
constitucionais pelos respetivos operadores.
A missão do Serviço Público de Radiodifusão Sonora cometida à RDP,
nos termos da lei, determina que se afirme como:
- Uma Rádio de referência, inovadora e com elevados padrões de qualidade;
- Uma Rádio das liberdades públicas, garante do pluralismo, do rigor e da
imparcialidade da informação;
- Uma Rádio que seja fator de coesão social, com uma programação
agregadora, acessível a toda a população;
- Uma Rádio de utilidade pública que combata todas as formas de exclusão
ou discriminação social, cultural, religiosa, étnica e sexual, e que responda
aos interesses minoritários das diferentes categorias do público;
- Uma Rádio que promova e divulgue a criação artística nacional e o
conhecimento do património histórico e cultural do País;
- Uma Rádio de expressão internacional, vocacionada para a difusão da
língua e cultura portuguesas;
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- Uma Rádio tecnologicamente avançada, que incorpore as inovações que
contribuam para melhorar a eficiência e a qualidade do serviço público que
presta e da radiodifusão em geral.
- Um Serviço Público de Radiodifusão Sonora em integral obediência à lei
vigente respeitando escrupulosamente os princípios da liberdade e da
independência perante o poder político e o poder económico,
designadamente face ao Governo, à Administração e aos demais poderes
públicos, e assegurando a possibilidade de expressão e confronto das diversas
correntes de opinião.
Considerando necessário proceder a uma reflexão final, poderia tê-la
baseado nos textos de alguns pensadores, em Relatórios de outros
provedores de serviço público europeu, em estatutos de operadores públicos
sempre referenciados, como a BBC, a DW, a Radio France ou a Radio
Nacional de Espanha. Deliberadamente não o fiz. Bastou-me selecionar, e
transcrever aqui, excertos do Contrato de Concessão firmado com a RTP-SA
que determina as características do Serviço Público de Radiodifusão no nosso
país. A sua relevância leva-me a designá-lo como um verdadeiro ‘guia para a
ação’. Do Provedor, evidentemente, mas também dos seus profissionais e
das suas estruturas diretivas e de gestão, na procura do caminho da
necessária excelência que o Serviço Público deve ter.
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CONCLUSÃO
Concluo partindo do princípio de que a intenção da criação da figura
do Provedor junto do serviço público, concessão feita à RTP, não foi a de
instituir um cargo de faz de conta. Daí que não importe só que aos
Provedores sejam facultados meios para o desempenho das suas funções.
Torna-se imprescindível emprestar à função uma dignidade própria ao cargo
e dar-lhe visibilidade interna e externa.
Não se considera admissível o recurso recorrente ao argumento de que
o relacionamento, ou melhor, a sua ausência, da administração com o
provedor, se pauta pelo entendimento que têm de só assim poder ser
salvaguarda a necessária independência.
A independência é, naturalmente, um valor que se preza e que se
defende na missão de Provedoria. Todavia, as suas linhas de demarcação só
podem ser definidas pelos próprios Provedores.
Existe de facto um outro perigo efetivo, relativamente ao qual já tinha
alertado no meu anterior Relatório, e que agora com o decorrer do tempo se
intensificou. Os profissionais da Rádio Pública, as suas estruturas dirigentes,
ou seus órgãos representativos, certamente se apercebem da desvalorização
que tende a ser feita, a esta espécie de figura de retórica que só a lei ainda
obriga a suportar.
Se continuo a acreditar que a consideração que me têm demonstrado
é consequência do reconhecimento e estima ao profissional, temo que, no
futuro, eventualmente no próximo Relatório, tenha de reportar que os
profissionais e os diretores também não se sentiram estimulados para
responder às solicitações do provedor.
Finalmente, entendo que a voz do Provedor, no mandato que recebeu,
tem de ser capaz de, ultrapassando as suas próprias circunstâncias, mas sem
abdicar dos seus valores e do conhecimento que tem da profissão que
também é a sua, para duma forma serena, isenta, mas firme, poder fazer
86

frente às incomodidades que a sua missão provoque aos poderes e para
responder aos Ouvintes, dando-lhes sempre as respostas que exigem.
Continuo com a determinação de, na minha missão de provedor,
tentar contribuir para demonstrar o nível de seriedade, honradez e
competência que reconheço na maioria dos profissionais que encontro nesta
Rádio. E, principalmente, para tentar intensificar os níveis de confiança dos
Ouvintes relativamente ao seu Serviço Público.
Não posso, nem devo, terminar este Relatório sem referir que
reconheço as minhas responsabilidades nos erros, falhas e deficiências que,
por certo, também se verificaram na minha atuação. Admito que a firmeza
pode ter estado marcada por alguma impetuosidade, e que a minha reação
ao desconforto da eventual desconsideração (não a pessoal, ao cidadão ou
ao profissional de Rádio, mas a que julgo devida ao cargo de que fui
investido), pode ter contribuído para a crispação e para o prosseguimento de
alguns dos equívocos atrás referidos.
Para o Provedor é o Ouvinte o objeto primeiro e último da sua ação. É
a qualidade dos profissionais da Rádio e do Serviço Público que o orientam e
guiam. No escrupuloso cumprimento da Lei, e com a legitimidade que ela lhe
confere, o Provedor do Ouvinte continuará a recusar no futuro que o seu
desempenho seja reduzido ao estatuto de mera figura decorativa.
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ANEXOS
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Transcrição da carta que dirigi ao Presidente Comissão para a Ética, a
Cidadania e a Comunicação Assembleia da República, a seu pedido e na
sequência da minha audição:

Exmº. Senhor Presidente.
Assunto: Suspensão das emissões em Onda Curta/RDP Internacional
14 de Setembro de 2011

Venho pela presente agradecer a Audição do passado dia 30 na
Comissão que V. Exa. superiormente preside.
Na sequência do que me foi então solicitado, em especial pelos Srs.
Deputados Bruno Dias do PCP e António Braga do PS, reafirmo agora
alguns dos argumentos da minha intervenção, bem como outros que,
por falta de tempo ou esquecimento, não tive oportunidade de referir.
De igual forma, e por também me ter sido pedido, junto em Anexo
algumas cartas e emails recebidos.
1 – A Administração da RTP-SA., no ofício que me enviou, a 29 de Março,
com a finalidade de justificar a intenção de suspender as emissões em Onda
Curta (O.C.), referia: (…) à semelhança do que vem acontecendo com a maior
parte dos operadores de rádio seus congéneres Europeus como seja RAI, BBC
ou DW.
(Argumentos também exaustivamente referidos na Audição à Comissão para
a Ética, quer pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, quer,
anteriormente, pelo Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares.)
A este propósito, reafirmo que:
a) Não é lícito comparar o que não é comparável: que semelhanças tem a
nossa Diáspora com a emigração dos países a que pertencem as tais
congéneres? Depois, salvo o caso da RAI, que cedeu Emissores à Rádio
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Vaticano, não é verdade que a BBC ou a DW tenham cessado as suas
emissões em Onda Curta;
b) No dia 1 de Junho, quando a RTP-S.A. decidiu suspender as suas
emissões, transmitiam – em português -, logo para as Comunidades
Lusófonas, em Onda Curta (O.C.) as seguintes Emissoras Estatais
Estrangeiras:
- Rádio Exterior de Espanha
- Rádio França Internacional
- DW - Rádio Voz da Alemanha
- Rádio Vaticano
- Rádio Voz da Rússia
- Rádio China Internacional
- Rádio Voz da América
- Rádio Canadá Internacional
- Rádio Havana
- Rádio Argentina para o Exterior
- Rádio Cairo
- Canal África da África do Sul
2 - Às várias referências sobre a O.C. ser tendencialmente obsoleta, e
de má qualidade, reafirmo que não é verdade.
a) As audiências em O.C. estão a diminuir exclusivamente
nos países desenvolvidos. Em África e na América Latina, por ex.,
continuam a ser instalados novos emissores em O.C. No Brasil
existem mais de 50 emissoras a emitir em O.C.;
b) A retransmissão em FM é impossível em Angola e a única
forma possível, viável e eficiente, de transmissão é em O.C.
c) A emissão/retransmissão em FM pode (e em muitos casos tem
de) ser complementar à Onda Curta. Moçambique, por ex., tem 4
emissores de FM em 4 cidades, mas só a O.C. pode garantir a
cobertura total do território.
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d) A Rádio Exterior de Espanha, num comunicado do passado
mês de Julho (que pode ser consultado no seu sítio da net),
reconhece que o seu auditório, no exterior de Espanha, é de dois
terços de escuta em O.C. para um terço através da Internet
(onde, certamente, se inclui também a escuta por Cabo e
Satélite);
e) Para tentar demonstrar que as emissões em O.C. têm uma
audiência residual, foi referido à exaustão o ‘apagão’ a que
aquelas emissões tinham estado sujeitas em 2010. Primeiro
tendo sido dito que abrangeu a O.C. na sua totalidade (em todo o
mundo, como, por várias vezes, afirmou o Senhor Ministro) e,
depois, como disse o Sr. Presidente do Conselho de
Administração da RTP, que o ‘apagão’ tinha impedido as
emissões para África durante 3 meses, e repetindo também, que
não houve uma única reclamação.
Foram, de facto, afectadas as emissões do Sul de África (eixo de
radiação de 144’ – metade sul do Continente Africano). Portanto,
Guiné-Bissau e Cabo Verde tiveram as emissões em O.C.
completamente garantidas. Ainda que com algumas
dificuldades, as emissões da RDP Internacional em Angola e
Moçambique continuaram a ser escutadas.
Quanto à afirmação de que não houve uma única reclamação,
nem uma: Também não corresponde à verdade. Apesar da sua
reduzida dimensão em termos da cobertura afetada, o ‘apagão’
foi sentido por vários ouvintes que fizeram chegar a sua
estranheza à Direção Técnica da RTP-SA.

3 - Quanto à afirmação a O.C. é cara. Pergunto: comparando com
o quê? Que consideração sobre custo/benefício?
De resto, sabe-se que os investimentos feitos no Centro Emissor de
Pegões, nomeadamente os inaugurados em 2006 pelo então Ministro Santos
Silva, o tornam perfeitamente moderno e capaz para prestar um excelente
serviço.
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4 – Quanto à ponderação da decisão de suspender as emissões e da sua
avaliação:
a) O grupo de trabalho para os contactos internacionais referidos, e
que terá sustentado, depois, a decisão de suspender para avaliar e
que demonstrava uma ponderação cuidada, que vinha de 2009,
como foi referido pelo Presidente do C.A. da RTP, tinha a
coordenação da Senhora Administradora com o pelouro dos
Recursos Humanos, e era constituído por três Diretores da RTP-SA.,
sendo que, um único deles tinha conhecimentos e alguma relação
com a Rádio (ainda que não à atividade específica da transmissão).
b) A este propósito pergunto: não teria sido um enriquecimento deste
‘grupo de trabalho’ se a Administração da RTP-SA. tivesse
convidado para nele participar o Provedor, enquanto legítimo
representante dos ouvintes? Para mais, até Julho de 2010 teriam
tido a valiosa colaboração do Provedor Adelino Gomes, um
jornalista de Rádio com um prestigio, competência e independência
por todos reconhecido; depois, poderiam sempre ter contado com a
modesta experiência de 40 anos de atividade Rádio, e de antigo
diretor da RDP, do atual provedor…
c) Sabe-se agora que, depois de ter ficado demonstrado que a
decisão de suspender não foi precedida de qualquer estudo, que a
avaliação prometida tem exclusivamente a ver com o número de
contactos que cheguem…
d) Pergunto: Se tivesse havido alguma boa-fé neste processo, não teria
sido elementar que, nos spots Rádio que a Administração mandou fazer
pela Direção de Marketing, e foram transmitidos na RDP Internacional
dias antes do encerramento, em vez de se anunciar enfaticamente que
a esta suspensão é provisória e de que as emissões podem continuar a
ser escutadas na net, cabo e satélite, se tivesse também incluído o
essencial, ou seja, de que quem se sentisse afetado poderia contactar
Administração, o Provedor ou os Serviços Técnicos, indicando um
endereço de correio e/ou um número de telefone ?
Certamente deveria, mas não foi feito.
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e) Depois, como o Provedor também não foi informado da data da
suspensão das emissões, também não lhe foi possível fazer qualquer
referência no seu programa.
Portanto…
Como alguém já disse, o que aconteceu foi como que decidir fechar a
água a Lisboa para avaliar se se consome muita água engarrafada…
Ou, impedir que se estabeleçam contactos telefónicos (cortando
mesmo as linhas) numa determina área, para depois avaliar se, dessa
mesma área, chegam muitos contactos telefónicos…
Cancelar a receção e distribuição de correio numa qualquer cidade,
para se avaliar se durante a suspensão, naquela mesma cidade,
chegam ou saem muitas cartas ou postais…
Onde está afinal a seriedade do suspender para avaliar?
Senhor Presidente e Senhores Deputados, reafirmo que:
- Considero esta suspensão temporária, com vista, infelizmente tudo o indicia,
à suspensão definitiva, das emissões em Onda Curta da RDP Internacional
uma medida de gestão cega e infundada, já que baseada exclusivamente em
critérios económicos não fundamentados por qualquer avaliação
custo/beneficio.
(Se pressentisse boa-fé neste processo, poderia ainda sugerir formas de
diminuição dos insignificantes custos - no universo de custos da RTP-S.A. –
por ex., reajustando a potência dos emissores e/ou reelaborando um novo
mapa de emissões, etc.).
- Que, como já foi exaustivamente demonstrado, ainda que a escuta Rádio
em O.C. tenda a diminuir em países desenvolvidos, e nas camadas da
população mais favorecidas e escolarizadas, ela não tem como alternativa as
anunciadas (satélite, cabo e internet), que, efetivamente, o não são.
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- Esta medida, se avalisada politicamente, lesa, de facto, os interesses dos
portugueses espalhados pelo mundo, e não apenas, como se quis fazer crer,
os trabalhadores rodoviários de longo curso ou os marítimos.
Ela põe efetivamente em causa, também, a difusão no mundo da lusofonia,
da nossa Língua e da nossa Cultura.

- Julgo, também, que esta medida fere o contrato de concessão do Serviço
Público de Radiodifusão. E que, talvez só por isso, o encerramento das
emissões ainda não foi anunciado como definitivo.
Claro que a Legislação pode sempre ser modificada em Plenário da
Assembleia da República.
Mas, repito, não me parece sério.
Como sério não é o método anunciado para avaliar a pertinência para
manter a suspensão – ou justificar o encerramento - da RDP Internacional. Ou
seja: nenhum.
Termino, Senhor Presidente e Senhores Deputados, recordando que a
solicitação que fiz para ser ouvido nessa Comissão Parlamentar, e as posições
que ali manifestei, e aqui reafirmo, se fundamentam na defesa dos interesses
dos ouvintes que represento.
Todavia, muitas das minhas convicções estão também apoiadas nas posições
do Conselho de Opinião, regulador do Serviço Público de Rádio e Televisão, e
legítimo representante da Sociedade Civil, da Comissão de Trabalhadores da
RTP-SA., e, principalmente, nos depoimentos de diversas personalidades de
reconhecidos conhecimentos técnicos e significativo peso político. A título de
exemplo, refiro as opiniões do Engº. Francisco Mascarenhas, durante duas
décadas, e até há dois anos, diretor técnico da RDP, e também seu
administrador, e da Drª. Manuela Aguiar, Deputada pelo PSD em sucessivos
mandatos durante 25 anos, e Secretária de Estado da Emigração e das
Comunidades Portuguesas em vários governos entre 1980 e 1987.
Se os Senhores Deputados acharem conveniente disponibilizarei também
estas gravações. Ainda assim, permitam-me, talvez abusivamente, sugerir
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que estas Audições, e eventualmente outras, sejam ainda possíveis nessa
Comissão Parlamentar. Não quero acreditar que o encerramento do Serviço
Público prestado pelo serviço de Ondas Curtas da RDP Internacional esteja já
consumado.
Subscrevo-me com respeitosos cumprimentos,
(Mário Figueiredo)
Provedor do Ouvinte do Serviço Público de Rádio

Anexo:- 156 emails (alguns com a reserva de identidade que me foi solicitada) e 10 cartas que chegaram ao
Gabinete de Apoio aos Provedores entre os meses de Abril e Setembro deste ano, após ser conhecida a
notícia da suspensão das emissões em Onda Curta. Que o seu teor seja considerado como V.Exas.
entenderem.
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