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Introdução
Nos termos da alínea f) do nº 1 do artº 27º do capítulo V (Provedores) da Lei nº 8/2007, de 14 de
Fevereiro, apresento o Relatório anual referente à minha actividade enquanto Provedora do
Ouvinte da RTP, referente ao período de 2013.

Como anteriormente tive oportunidade de fazer referência, o cargo de Provedora do Ouvinte tem
representado, para mim, um período particularmente interessante e importante da minha vida
profissional, não só pelo significado que o cargo em si encerra mas, sobretudo, pelo facto deste
ter sido ocupado por algumas das mais proeminentes figuras da história da rádio em Portugal.
Se, por um lado, os aspectos que mais me diferenciam dos anteriores Provedores são
habitualmente interpretados como uma vantagem, nomeadamente o género e a idade, pelo
reconhecimento que lhes está associado, bem como visão e dinâmica que posso imprimir às
minhas acções, por outro, bem sei que muito provavelmente tem, também, criado alguns
anticorpos em relação à figura do provedor, e críticas à minha postura e actuação. Contudo, do
ponto de vista da instituição, relação com a sua estrutura e profissionais, tenho sentido apoio na
realização das actividades que proponho, especialmente ao nível da colaboração das diferentes
direcções e profissionais, para a realização do programa Em Nome do Ouvinte, facto que me leva
a relativizar posturas menos construtivas em relação à acção da Provedora do Ouvinte.

Reitero ideias anteriores, redigidas num parecer, sobre as mensagens dos ouvintes e a
capacidade de resposta deste gabinete. Como Provedora, interpreto cada mensagem numa
perspectiva mais ampla, sobre o seu real significado e o contexto desse mesmo significado.
Procuro dar resposta a todas as mensagens pertinentes, inlcuindo-as, também, no programa Em
Nome do Ouvinte. Tal como escrevi nessa altura, quando a resposta tarda, mantenho a
mensagem em suspenso, aguardando o seu desenvolvimento. Porque como em qualquer outra
organização de media na qual exista um Provedor, a colaboração dos seus dirigentes e
profissionais é fundamental e, naturalmente, não tem sempre a celeridade desejada. Não se trata
de uma crítica, sequer um reparo, pois valorizo grandemente o clima estabelecido, de
colaboração, da base para o topo, e sem qualquer tipo de excepção.
3

O relatório que se apresenta está organizado em duas grandes áreas: uma, conceptual, sobre a
visão da Provedora relativa à missão de serviço público, as competências e missão do Provedor
do ouvinte. Outra, técnico-prática, sobre o exercício das funções de Provedora, relativa às
mensagens recebidas e o programa Em Nome do Ouvinte.
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A Provedora, a RTP e o serviço público
Escrevo este relatório numa altura em que muito se tem discutido o futuro da RTP: discussão
simultaneamente pública, por força da reestruturação da RTP, e privada, por força da mudança no
paradigma dos meios de comunicação social. No que respeita ao mandato de Provedora do
ouvinte, o tempo é já de reflexão. Ainda não é de balanço, mas quase: não estou a meio do
mandato e aproximo-me rapidamente do seu término.

É exactamente nesta altura que, finalmente, conseguimos perceber uma organização. As pessoas
que a constituem. Os seus constrangimentos, a estrutura formal e informal. É também nesta fase
que percebemos qual a melhor forma de agir e comunicar. Paralelamente, sentimos que, entre
aquilo que planeámos fazer e o que alcançamos, até esse momento, não há exacta
correspondência ao plano inicial. Afinal, ficará tanto por fazer. No entanto, tantas outras coisas
foram feitas, ainda que de forma diferente do que havia sido definido.
Neste relatório, revejo o ano que passou e penso, uma vez mais, que a RTP é muito mais do que
a soma dos seus conteúdos. É sobretudo a soma das pessoas que a constituem, mas também das
que directamente com ela interferem. É, também, resultado do que suavemente resvala para a
comunicação social, do escrutínio público, do debate em torno da sua essência e missão. No
fundo, uma organização é, igualmente, a imagem que dela se projecta, ainda que nem sempre
esta corresponda à sua verdadeira identidade.

Durante bastante tempo a RTP foi objecto de indefinição por parte da tutela, o que, a meu ver,
muito tem influenciado os seus resultados. A sua imagem junto do público. Talvez mesmo, a sua
identidade, por força de tal indeterminação. Não necessariamente no cumprimento do contrato
de concessão e da missão de serviço público, mas no que a RTP poderia fazer melhor. Porque
não saber como será o dia de amanhã interfere no quotidiano de uma organização em todas as
suas dimensões. Isso não pode, de forma alguma, ser menosprezado. Mas, como tenho ouvido
sobre o país, resultado da presença da Troika, também não pode paralisar a organização. No caso
da RTP, não paralisou, simplesmente, perturbou o seu rumo, no sentido em que, num
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determinado momento, a indefinição passou a ser a definição em si mesma. Portanto, programar,
definir estratégias e produzir, num contexto desta natureza não é tarefa fácil.

Retomo o parecer que publiquei a propósito destas questões em relação à missão desta
empresa, reflectindo sobre uma preocupação que os ouvintes, na generalidade, tendem a não
fazer referência nas suas mensagens. Preocupam-me e interessam-me as questões relativas ao
serviço público de media, especialmente este serviço público de media. Compreendo que tal não
seja a principal preocupação da maior parte dos ouvintes. Porque, como ouvintes, esperam que a
RTP corresponda às suas expectativas. Independentemente do contexto em que a mesma se
encontre.

Como já antes tive oportunidade de afirmar, as mensagens dos ouvintes raramente focam,
directamente, as políticas e as estratégias adoptadas pela empresa. No entanto, as suas críticas,
numa leitura de contexto, significam exactamente que, em certos aspectos, não concordam com
essas políticas e estratégias. Numa análise directa, o ouvinte da rádio pública espera o melhor
conteúdo, baseado numa perspectiva individual do que cada um considera mais adequado para
a rádio pública. As aparentes minudências que preocupam os nossos ouvintes representam, no
fundo, a razão pela qual há mais futebol do que qualquer outro desporto ou, mais importante, a
razão pela qual programas vão sendo, de tempos a tempos, finalizados. Não serão meras
questões contratuais. De reforma ou de desadequação à grelha de programas definida num
determinado momento. São questões estratégicas e, em última análise, de financiamento.

Como explicou o director de programas, Rui Pêgo, num programa dedicado a estes aspectos, os
constrangimentos orçamentais resultam, inevitavelmente, em alterações na programação, com
consequências para a diversidade da programação e a missão de serviço público. Nesse
programa, o director de programas de rádio, começou por falar sobre as consequências na
redução do orçamento na RTP, explorando o que vem acontecendo nas diversas antenas de
rádio. Sobre a Antena 2, reiterou a manutenção da matriz da estação explicando que, ainda que
se perca em diversidade de vozes e autores, o eixo central da estação de arte e cultura se
mantém, bem como a sua identidade.
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As colaborações, e o papel de colaboradores externos, foram também abordados, explicando Rui
Pêgo que a rádio pública tem, nas suas equipas, um vasto conjunto de profissionais capazes de
produzir com qualidade, justificando, assim, o fim de alguns programas. Independentemente do
canal, Antena 1 Antena 2 ou Antena 3, o critério para fazer face aos constrangimentos financeiros
é sempre o mesmo: o que se pode preservar para não ferir aquilo que é a identidade de cada
uma das antenas de radio. O factor valor da remuneração não é, nem pode ser, um critério,
explicou Rui Pêgo, mas sim o valor e o contributo de cada um para enriquecer a programação. E
se, algumas rescisões significaram o final de programas, novas contratações seguem uma lógica
de renovação de conteúdos multiplataforma.

Esta questão, a do financiamento, tem sido uma das grandes discussões recentes sobre a RTP.
O montante, a sua fonte ,e formas de distribuição que vão afectar a produção de conteúdos para
os vários canais e plataformas da RTP; a gestão corrente dos activos e departamentos da
empresa, bem como todos os elementos da missão e objectivos da RTP, contemplando a
internacionalização e cooperação; o arquivo e o museu; a produção; a formação; a engenharia e
tecnologia; as operações regionais, que, conjuntamente, concorrem para a prossecução dos
valores da RTP: a sua independência em relação às diferentes formas de poder, a defesa do
pluralismo, cultura e língua nacional, interesses das minorias, criação de conteúdos e informação
noticiosa de referência, defendendo e estimulando o experimentalismo; mas também,
promovendo a acessibilidade, a inovação e desenvolvimento tecnológico. Assim, como cumprir
objectivos, garantir a missão e projectar o papel da RTP na cultura e sociedade Portuguesa,
quando tudo se centra apenas numa questão: a do financiamento e a forma como este
condiciona a estratégia.

A RTP não é e, penso, nunca terá sido, uma empresa de serviço público de media que se traduza
numa agregadora de conteúdos. A sua missão de serviço público estende-se a um conjunto de
outras iniciativas, menos visíveis, como por exemplo, o apoio institucional a algumas iniciativas da
sociedade civil, ou no relacionamento com parceiros, como sejam produtores independentes.
Isto, portanto, para reafirmar quão relevantes são as questões do financiamento, que os ouvintes
da rádio pública tendem a concentrar na produção de conteúdos, particularmente na criação de
programas de autor que satisfaçam as várias correntes de opinião, gostos musicais e que, no
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fundo, contribuam, cada um de sua forma, para elevar a informação, conhecimento, cidadania.
No fundo, a mediania cultural, nos seus diversos aspectos, da sociedade Portuguesa.

Reafirmo o que anteriormente publiquei, pois a posição da tutela foi, durante bastante tempo,
pouco clara sobre esta questão. Considerando a história recente da RDP, agora RTP, serei
conduzida a pensar que a RTP tem sido orientada de acordo com tendências e decisões
conjunturais que têm, por isso mesmo, afectado a empresa estruturalmente. Quando oiço dizer
que a RTP é um “sorvedor do erário público”, ou que “eles” são pagos com os “nossos”
impostos, ou que “não oiço, mas tenho de pagar”, penso no que pode motivar esta imagem
negativa na opinião pública. A meu ver há tantas coisas que o motivam.

Retomo, novamente, ideias anteriormente publicadas em artigos de opinião ou pareceres, para
avançar alguns pressupostos sobre este tema.
A história da constituição da emissora pública de radiodifusão remonta ao início da década de
1930, com a sua criação em 1935. Já no seu período inicial se verificavam divergências internas e
externas pelo poder e administração da Emissora Nacional. Documentos oficiais indicam que em
1940 foi regulado o estatuto da Emissora como organismo autónomo estruturando um modelo
operacional que se manteve até 1974. No ano seguinte à revolução do 25 de Abril, o VI Governo
Provisório extinguiu a Emissora Nacional, criou a Empresa Pública de Radiodifusão,
nacionalizando todas as estações de rádio no país. Em 1976, um novo diploma legal alterou sua a
denominação, passando a chamar-se Radiodifusão Portuguesa – Empresa Pública (RDP). A
aprovação do seu primeiro estatuto obrigou-a à prestação do serviço público de radiodifusão. Em
1978, os militares abandonaram em definitivo a administração da RDP. Em 1980, um complexo
processo laboral, financeiro e político conduziu o Governo a reestruturar a empresa. A integração
das estações privadas criou uma empresa de grande dimensão e difícil gestão, razão pela qual,
perante dificuldades financeiras, em 1993 a Rádio Comercial foi privatizada (que havia sido criada
em 1978 resultado da concentração dos antigos Programas 3 e 4, para concorrer com os
restantes operadores privados).

Em 2001 o operador público foi incluído na Portugal Global, uma holding criada para gerir os
meios de comunicação social do Estado. A Portugal Global foi extinta em 2003 por
incumprimento dos seus objectivos, face a uma nova reestruturação do sector. Na altura, o Estado
8

entendeu que a programação estava desadequada, a audiência envelhecida, a par com um
número excessivo de funcionários, grande absentismo e elevada idade média. Da nova
reestruturação resultou a RTP – Serviço Público de Televisão, que se divide, actualmente, em três
ramos: Radiotelevisão Portuguesa, Radiodifusão Portuguesa e RTP Meios de Produção. Televisão
e rádio foram integradas numa só estrutura, com instalações partilhadas, a fusão das delegações
regionais, delegações internacionais e dos serviços centrais comuns.
Donde, se conclui, o panorama não é novo.

A mudança está na mesa desde os primeiros meses do actual Governo, o que equivale a dizer
que há aproximadamente dois anos que a RTP vive em indefinição. Da proposta de privatização à
concessão a um operador privado, a RTP adoptou um processo de reestruturação para cortar
custos, estando o processo de rescisões ainda em curso.
O financiamento do sector foi estabelecido tendo em consideração a necessária contribuição
financeira para sustentar o serviço público de rádio e televisão que se estende para além da
programação de rádio e TV. Como também tive oportunidade de escrever, em Setembro do ano
passado, na prática, este pressuposto deverá ser ajustado à necessidade do operador público
conseguir organizar a sua estrutura de comunicação em função destas necessidades,
conseguindo igualmente cativar uma audiência que justifique a subvenção estatal que financia as
suas actividades.
É sabido que o operador público tem responsabilidades acrescidas em relação aos restantes
operadores de media. Em face da evolução deste processo, altero a conclusão do que, na altura
publiquei, reiterando que não estou em defesa do conselho de administração da empresa, ou
contra a tutela. Limito-me a observar os factos e a reflectir como poderão afectar a percepção
que os ouvintes têm da rádio pública.

Por altura das eleições autárquicas, em Setembro de 2013, na ausência de uma forma de me
fazer ouvir (o programa Em Nome do Ouvinte cedeu espaço ao direito de antena), escrevi um
parecer que em tudo se relaciona com esta tríade entre missão de serviço público e contrato de
concessão – gestão estratégica da empressa e gestão dos seus recursos – financiamento.
Como expliquei na altura, o que estava em causa era muito mais do que o financiamento da
empresa e da sua actividade. Era sim, a filosofia inerente à operação de media do Estado. Ainda
que este não seja um tema sobre o qual me escrevam os ouvintes – há mesmo quem me escreva
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criticando o facto de fazer poucos programas baseados nas mensagens desses mesmos ouvintes.
Parece-me, portanto, que alguns ouvintes não compreenderão que, em muitos casos, quando
não a grande maioria, os programas se baseiam exactamente nessas mensagens, criando
abordagens mais abrangentes que vão muito além do mero reconhecimento da falha ou do erro .
Independentemente dessas mensagens e do conteúdo dos programas, o que acontece na, e com
a RTP, merece a atenção da Provedora.

Muito se tem falado na questão relativa à alteração dos estatutos da RTP que se centra,
principalmente, na questão da politização da empresa. Tenho dúvidas que este seja o principal
problema da RTP. Parece-me bem que este é, como o Ministro Poiares Maduro muito bem
concluiu, um problema de percepção. A ideia que se criou, na opinião pública de que a RTP é
governamentalizada, de que o poder político tem uma interferência directa na tomada de
decisões editoriais na rádio e na televisão, não me parece ser reflexo da verdade, especialmente
na rádio. Contudo, a outro nível, menos visível para a opinião pública, poderá ser. E talvez seja a
este nível que a tutela pretende actuar, libertando a RTP desta potencial desconfiança porque,
simplesmente, deixa de ter uma interferência directa na gestão da empresa. Mantém-se como
seu principal accionista, mantendo também a tutela financeira, com a definição de que o seu
financiamento será feito apenas através da contribuição para o audiovisual, criando um Conselho
Geral Independente para garantir a independência de gestão.

Na minha perspectiva, o serviço público de media deverá ser um serviço que o Estado
disponibiliza aos cidadãos, para que estes possam ser cidadãos informados e educados, tal como
já referi publicamente e escrevi num artigo publicado sobre a independência da RTP, em
Setembro do ano passado. Este, deve respeitar o contrato de concessão e constituir-se numa
programação independente que contribui para o exercício da cidadania, pelo que deve ser
conduzido com independência e rigor, profissionalismo na produção de conteúdos de excelência
e disponível em acesso aberto, correspondendo, portanto, à missão de serviço público.
Cabe à comunicação social a difícil tarefa de simplificar a realidade, personalizar e racionalizar a
informação. Simultaneamente, uma das principais características das sociedades democráticas é a
existência de um espaço público que organiza a vida política, institucional e as comunicações
sociais. Um ponto de encontro comum, no qual todos têm os mesmos direitos, aparentemente
acessível a qualquer indivíduo.
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Neste contexto, é fundamental a existência de um serviço público de media, informado e
informante, que contribua de forma efectiva para o alargamento do conhecimento sobre os
assuntos sociais, políticos e culturais. Que não mimetize a informação que circula, que destaque
banalidades ou repasse os comentários dos comentadores. Que seja inovador na abordagem,
mostre pontos de vista alternativos, ainda que sobre o mesmo tema ou assunto, e apresente
protagonistas devidamente informados sobre o tema em debate.

Novamente, sou obrigada a repetir ideias anteriores, para as quais, ainda que exista evolução
relativamente às definições de financiamento e restantes aspectos que têm ocupado a agenda
mediática em torno da RTP, se mantém a dúvida, nomeadamente no que respeita a aspectos de
fundo e que podem, numa perspectiva simplista, ultrapassar a missão e competência do
Provedor. Contudo, não resisto, por exemplo, a voltar a questionar o que se espera para o serviço
internacional; se o arquivo fica ao cuidado, ou não, da RTP; ou que destino terão os emissores de
onda curta. Estamos em Fevereiro e ainda não conhecemos o novo contrato de concessão.
Reflexo disso é o programa Em Nome do Ouvinte, nomeadamente aqueles transmitidos no início
do ano, que reflectem exactamente sobre esta questão, procurando, junto dos intervenientes
mais relevantes no processo, as respostas que ainda não foram tornadas públicas.
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Uma visão sobre o papel do
Provedor do ouvinte
Quando, no relatório anterior escrevi que “o Provedor não pode substituir o responsável por
qualquer uma das áreas” (referindo-me às estratégias editoriais e de programação), estava certa
de que continuariam a surgir mensagens sugerindo que a Provedora alterasse horários de
programas, substituísse apresentadores e, mesmo, desse por finalizados alguns programas e
rubricas. Lamento desiludir os ouvintes, mas questionar, ou aconselhar, continuam como
elementos base na minha abordagem a este tipo de questões.

Considerando que, de acordo com o dispositivo legal em vigor, o Provedor, para além do
programa semanal e do relatório anual, deve avaliar a pertinência de queixas e sugestões dos
ouvintes sobre os conteúdos difundidos e a respectiva forma de apresentação pelo serviço
público de rádio; produzir pareceres sobre as queixas e sugestões recebidas, dirigindo-os aos
órgãos de administração e aos demais responsáveis visados; indagar e formular conclusões sobre
os critérios adoptados e os métodos utilizados na elaboração e apresentação da programação e
da informação difundida; transmitir aos ouvintes e telespectadores os seus pareceres sobre os
conteúdos difundidos, ouvindo os directores, consoante a matéria em apreço, e as pessoas alvo
de queixas ou sugestões, questiono-me sobre a percepção dos ouvintes, relativamente ao poder
de intervenção do Provedor. Por consequência, também me questiono sobre o meu papel como
Provedora, indagando sobre a relevância das funções, perante a desilusão de alguns ouvintes em
relação às limitações óbvias da função. Por outro lado, sobre a influência que possam ter os
pareceres produzidos e conclusões apresentadas, nos conteúdos e sua apresentação no serviço
público de rádio.
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Cada provedor terá a sua forma de actuação, de acordo não só com o que determina o
enquadramento legal da função, como com a sua própria interpretação do mesmo.
Admito ser uma pessoa de consensos. Acredito que, na arte da guerra, a estratégia, como definiu
Sun Tsu, é fundamental. Avanço, no entanto, que não defini uma estratégia concreta para esta
missão. Alinhei um conjunto de objectivos que podem assumir-se enquanto parte de uma
estratégia. O general chinês também defendia ser desejável vencer sem lutar.
Pessoalmente, jamais recorreria a uma abordagem bulldozer, daquelas que leva tudo avante sem
olhar a consequências para atingir os objectivos. Se é certo que encontrei muitos aspectos que
necessitam ser melhorados na rádio pública, também é certo que entendo os condicionalismos e
constrangimentos inerentes. Talvez por uma questão de género, opto naturalmente por uma
abordagem de concertação. Velocidade não pode significar pressa e há certos aspectos que só o
tempo – e a persistência – podem alterar. Nesse sentido, procuro desenvolver uma mensagem
construtiva que possa ser aceite e interiorizada, prosseguindo o objectivo final de melhorar os
conteúdos e sua apresentação no serviço público de rádio.
Perante os obstáculos, melhor do que os aniquilar é, por vezes, preferível uma abordagem
ondulatória e harmoniosa que os contorna para atingir determinados objectivos. Mais do que
confrontar as pessoas, é necessário seduzi-las e fazê-las acreditar nas nossas ideias e objectivos.
Integrá-las e deixá-las participar num objectivo maior que nos ultrapassa a todos enquanto
indivíduos.

O Provedor do Ouvinte tem, por inerência de funções, uma autoridade delegada que, contudo,
de nada serve se não lhe for reconhecida, de forma natural, essa mesma autoridade. Inspirar
confiança será fundamental para conquistar a aceitação das ideias do provedor e, por
consequência, o envolvimento emocional dos indivíduos, que resultará na prossecução desses
objectivos comuns, influenciando e, ainda que indirectamente, dirigindo as várias equipas no
sentido da melhoria contínua dos conteúdos da rádio pública.

Mais do que investigar as queixas e proceder à mediação da contenda entre os ouvintes e a
rádio, o provedor poderia assumir-se, nesse quadro de mediação, quase como um elemento que,
mediante a queixa, propõe soluções de melhoria, actuando em estreita colaboração com as
direcções e os profissionais. Aquele que escuta, quase como um mecanismo de regulação, as
emissões para apontar os aspectos positivos e negativos, no sentido em que os positivos serão
13

incentivados e os negativos corrigidos, no quadro da estratégia de programação, sua
implementação e filosofia da direcção.

Questiono-me sobre o papel do Provedor do Ouvinte, pela aparente limitação das suas
atribuições. Proceder neste sentido poderá ser interpretado como uma sobreposição a cargos e
funções existentes. São contudo, tarefas fundamentais na prossecução deste objectivo, de
melhoria dos conteúdos produzidos na rádio. Ouvir continuamente e reportar boas e más práticas
faria a organização evoluir, juntamente com os seus profissionais. Contribuiria, certamente, para o
processo de gestão das equipas, porque, na verdade, todos precisamos de atenção. Orientação
e estímulo. Rotinas que devem existir, de forma simultânea, em todos os departamentos e
direcções.

O provedor, pela sua independência, autoridade e visão de contexto, poderia contribuir para este
processo com as diferentes direcções e equipas, sm que isso pudesse ser considerado como uma
sobreposição de funções. Não existe, porém, essa cultura na empresa e dois anos não são
suficientes para a criar. Em boa verdade, defendo que o Provedor do Ouvinte poderia envolver-se
mais, contrariando a imagem de uma figura autoritária e autoritarista, quase persecutória, que
existe para apontar o dedo, revelando as queixas dos ouvintes. Não interpreto desta forma o
papel de um provedor, seja em que organização ou contexto for. Como anteriormente referi, no
relatório de 2012, “parece-me que a independência de que goza o provedor relativamente aos
vários órgãos e estruturas do operador, será a condição para a utilidade desta função. Mas
também na sua competência de expressão de convicções a partir da análise (possível) do eco dos
ouvintes, constrangimentos profissionais, escuta de programas, regras em vigor na rádio pública,
experiência radiofónica e muita ponderação”.

O Provedor do Ouvinte deverá defender sempre os interesses dos ouvintes, sem contudo,
perseguir os profissionais que os servem, ainda que contribua activamente para uma cultura de
autocrítica, sob pena de não conseguir fazer valer as pretensões desses mesmos ouvintes. Donde,
uma relação próxima, mas independente, objectiva, mas colaborativa, em muito poderia
contribuir para a gestão da criatividade na rádio, especialmente porque, aparentemente, as
direcções, na rádio, são sobrecarregadas com questões de ordem estratégica e de gestão
administrativa.
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Na minha percepção, são principalmente questões do foro administrativo e de gestão que
perturbam o normal funcionamento desta organização, na área da rádio. Questões, essas, que,
por sua vez, interferem na liderança e motivação. Sou levada a pensar que boa parte dos
profissionais desta empresa estão desmotivados. Se não se trata de motivação, talvez seja
ausência de estímulos ou desafios. Ou, simplesmente, um reflexo do exterior. Das notícias e
discussão pública em torno da empresa. Por outro lado, se pensarmos naqueles que mais são
visados pelas mensagens dos ouvintes, esta aparente letargia pode também resultar da pressão
sobre os horários de trabalho, num contexto em que o trabalho, por ser criativo, não deverá
obedecer ao mesmo formato de standartização que as restantes tarefas administrativas e
rotineiras; o feedback, ou a ausência dele; as perspectivas de progressão e desenvolvimento
pessoal; a formação e, finalmente, aquilo que todas as empresas perseguem: um agradável
ambiente de trabalho de base colaborativa. No entanto, pode simplesmente, ser o excesso de
desafio, relacionado com toda a problemática associada à empresa, sua estrutura, financiamento
e modos de funcionamento que tem reflexo e que, também reflecte, a própria opinião pública.
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As mensagens e o programa Em
Nome do Ouvinte

O aparente menor número de mensagens registadas em 2013 não é necessariamente indicador de uma
quebra equivalente do número de contactos com o Gabinete do Provedor. Esta análise de dados não inclui
questões colocadas a partir do Facebook nem as interacções com os ouvintes nesta rede social. Por outro
lado, desde o início de 2013, está em utilização um novo sistema de gestão de mensagens que não
contabiliza as questões subsequentes que, em alguns casos, são geradas a partir da mensagem inicial, nem
a troca de correspondência daí resultante o que pode levar a uma aparente diminuição do número de
mensagens, uma vez que apenas a mensagem original, do ouvinte, é contabilizada. Qualquer mensagem
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recebida em resposta à questão incialmente colocada não é contabilizada para efeitos de relatório de
actividade.

Nos gráficos que se seguem, apresentam-se dados comparativos das várias antenas de radio e áreas
temáticas. No que respeita à distribuição por antenas, verifica-se que a Antena 1 é o canal que reúne mais
mensagens, seguida da Antena 3.
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No que respeota ao tipo de mensagem, verifica-se que a maior parte das mensagens que chegam ao
Gabinete dos Provedores respeitam a críticas e queixas. Com valores substancialmente inferiores,
sugestões, dúvidas e mensagens de satisfação.
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Separada para fins estatísticos, a área do Desporto faz parte da Direcção de Informação da Antena 1, o que
coloca esta estrutura em primeiro lugar entre as visadas pelas mensagens dos ouvintes, com quase 30 por
cento do total. Os relatos de futebol e as opiniões dos comentadores desportivos são as principais razões
que levam os ouvintes a dirigirem-se ao Provedor – e é também aqui se se verificam as reacções mais
inflamadas, em função das opções clubísticas de cada um e da situação em causa, sendo frequentes as
acusações de «parcialidade» dirigidas aos profissionais, na maioria das vezes sem qualquer sustentabilidade
real.

No ano de 2013, a tendência verificada em anos anteriores confirma-se, uma vez que o desporto e a
informação se mantém como principais alvos das mensagens dos ouvintes. Se atendermos aos dados
gerais, será a programação, no geral, a area que mais mensagens tem recebido ao longo do ultimo ano.
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Verifica-se a tendência de anos anteriores, com O Amor É a ser o tema de um número significativo das
mensagens, de crítica ou de aplauso, relativas à área da responsabilidade da Direcção de Programas da
Antena 1. Os programas Esplendor de Portugal e Contraditório e as rubricas Dias do Avesso, Portugueses
no Mundo e Portugalex surgem logo a seguir às escolhas musicais. Algumas mensagens críticas sobre
Hotel Babilónia, a Antena Aberta e o Conselho Superior.
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Muitos elogios a Música Aeterna e vários protestos pelo fim de Questões de Moral marcaram as
mensagens do ano relativas à Programação da Antena 2.
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Das mensagens dirigidas à Antena 3, serão as escolhas musicais, de entre as mensagens com maior
especificidade, as que reuniram, em 2013, maior número de mensagens. Apesar do programa ter
terminado em 2012, durante o primeiro semestre de 2013 ainda se registaram mensagens relativas ao fim
do programa Bons Rapazes. Os programas que geram maior controvérsia na Antena 3 são,
respectivamente, a Hora do Sexo e a Prova Oral.
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Sobre a caracterização socio-demográfica dos ouvintes que se dirigem ao gabinete dos Provedores,
importa referir que existe uma maior percentagem de ouvintes do sexo masculino (81,6%). Os ouvintes
distribuem-se principalmente pelas faixas etárias entre os 35 e os 64 anos, com ensino superior e, ainda
que a maior parte opte por não especificar, dos que o fazem, a maior parte reside em Lisboa.
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Os tópicos dos programas
Em Nome do Ouvinte

Número do
Programa

1/13

2/13

3/13

Tema do Programa

Emissão

Ano novo e um olhar para o futuro: O Museu Virtual
da RTP.

04 -01

Lei da rádio, Lei da publicidade e contrato de
concessão em análise. O que pode ou não fazer a
rádio pública.
O que é a cultura na rádio? A cultura, os produtos
culturais e a promoção na rádio.

11-01

18-01

Cultura na rádio: Critérios e prioridades culturais em
análise no programa desta semana.

25-01

A programação da rádio pública: que cultura é
divulgada na rádio pública?

01-02

6/13

Um programa Em Nome do Ouvinte dedicado ao
passado, presente e futuro da rádio em Portugal.

15-02

7/13

A suspensão da Onda Curta na RDP Internacional;
"A Hora do Sexo" em análise.

22-02

4/13

5/13

8/13

9/13

Como escolher a música que toca na rádio? São os
mesmos, os critérios usados na rádio pública e na
rádio privada?
RDP Internacional. Sem Onda Curta, qual a
estratégia de internacionalização da rádio? Uma
entrevista a José Arantes, Director do Serviço
Internacional.

08-03

22-03
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10/13

11/13

12/13

13/13

14/13

15/13

Os jovens e a rádio. Ou serão os jovens na rádio?...
Um programa com jovens do ensino secundário e
ensino superior.

Antena 3. O que mudou em Fevereiro? As
mensagens dos ouvintes e as alterações à
programação em análise.

O que fazemos e como fazemos no Facebook?

Sátira, crítica e um certo "políticamente incorreto"
com Pedro Boucherie Mendes e Inês Meneses do
programa Pedro & Inês (Antena 3).

Versão completa do programa sobre o pré 25 de
Abril. As histórias de Joaquim Furtado e de João
Paulo Guerra.

A importância da voz, e no qual se dá voz às
preocupações dos ouvintes em relação às notícias e
podcasts de programas.

29-03

05-04

15-04

19-04

26-04

03-05

16/13

Versão completa do debate sobre liberdade de
imprensa no dia 3 de Maio de 2013.

09-05

17/13

A rádio deixou de ser notícia na imprensa. Porquê?
Os podcasts e a emissão online, dizem alguns
ouvintes, têm fraca qualidade de som. Porquê?

10-05

18/13

Portugueses no Mundo, em análise da rubrica da
Antena 1.

17-05

19/13

20/13

Antena 1 e Antena 3: música, horários de programas
e futebol.

País futebolizado. Um programa dedicado ao
futebol, com participação de um coordenador da
informação desportiva.

24-05

31-05

27

21/13

Programas da Antena 1 e da Antena 3 em
observação, num programa que resulta de um
conjunto de mensagens de vários ouvintes.

18-06

22/13

Antena 2: cultura erudita em análise, com
representantes do CCB, Teatro de S. Carlos, SPA e
Orquestra Metropolitana de Lisboa (1ª parte).

21-06

23/13

Educação musical e gostos culturais. A importância
de dar a conhecer a música clássica e o papel da
Antena 2 (2ª parte).

28-06

24/13

Humor: a tarefa de fazer rir na rádio pública.

05-07

25/13

RDP Açores: especificidades regionais do serviço
público de rádio.

12-07

26/13

Ensino da comunicação e prática profissional:
relações de interdependência.

26-07

27/13

28/13

29/13

30/13

31/13

32/13

33/13

Programa 1, de uma série de programas sobre
profissionais da comunicação social que, um dia,
fizeram rádio.
Programa 2, de uma série de programas sobre
profissionais da comunicação social que, um dia,
fizeram rádio.
Programa 3, de uma série de programas sobre
profissionais da comunicação social que, um dia,
fizeram rádio.
Programa 4, de uma série de programas sobre
profissionais da comunicação social que, um dia,
fizeram rádio.

02-08

09-08

16-08

23-08

Programa 5, de uma série de programas sobre
profissionais da comunicação social que, um dia,
fizeram rádio.

30-08

For mas de expressão, opções musicais,
autopromoções. Queixas. sugestões e aplausos de
ouvintes sobre diversos programas e rubricas.

06-09

Qual é o lugar da poesia na Rádio Pública? Primeira
parte de uma conversa com quatro poetas.

04-10

28

34/13

35/13

36/13

37/13

38/13

39/13

Continuação do debate sobre Literatura e Arte na
Rádio Pública com os poetas.
Financiamento e perspectivas para o serviço público
de rádio. Entrevista com o director de programas
das Antenas 1, 2 e 3.
Publicidade na rádio e na web. Entrevista com
Cristina Viegas, diretora comercial e de marketing
da RTP, e Arons de Carvalho, vice-presidente do
conselho regulador da ERC.

Língua portuguesa na rádio: debate.

O Amor É, Dias do Avesso, Contraditório, músicas
na Antena 3. Questões dos ouvintes sobre alguns
programas da rádio pública.

Mais questões dos ouvintes sobre programas e
espaços da rádio pública: manhãs da Antena 1,
seleção musical e imparcialidade desportiva.

11-10

18-10

25-10

01-11

08-11

15-11

40/13

O Dia do Serviço Público de Media e o futuro da
RTP.

22-11

41/13

O futuro do serviço público de media. Rescaldo da
conferência organizada pela RTP, em 20/11/2013.

29-11

42/13

43/13

44/13

Rigor e imparcialidade na informação e formas de
expressão nos relatos desportivos.

O que esperam os ouvintes da rádio pública?
Reflexões da provedora a partir da correspondência
recebida durante o ano.
O ano em revista: alguns dos temas que estiveram
em destaque durante 2013 no programa Em Nome
do Ouvinte.

06-12

13-12

27-12

29

Conclusões
Para concluir este relatório, reflexo do ano de 2013, irei, à semelhança do anterior relatório,
reproduzir partes do texto do guião do último programa do ano de 2013 que representa, no
fundo, uma súmula dos temas mais marcantes deste período, apresentando considerações sobre
cada um destes assuntos. Reflecte igualmente a posição da Provedora do Ouvinte em relação ao
exercício das suas funções e ao seu contributo para a rádio de serviço público.
No último programa Em Nome do Ouvinte transmitido em 2013, apresentei um balanço do ano,
resultado da diversidade de temas abordados no programa, para recuperar os momentos e
tópicos mais relevantes daquele que é, de facto, o espaço do, e para o ouvinte.

O ano de 2013 começou apresentando o museu virtual da RTP, uma plataforma que reúne parte
do espólio da rádio e da televisão. Quando, em 2009, o Museu da Rádio no Quelhas fechou para
dar lugar a um novo conceito, as vozes da discórdia fizeram-se ouvir através da Internet, com
vários blogues a fazerem referência ao fim de um museu de incontornável qualidade e relevância
social. Efectivamente, o museu da rádio veio a dar lugar ao museu da rádio e televisão,
integrando o espólio do núcleo museológico da televisão, para criar um museu que representa a
história da rádio e televisão públicas em Portugal.
No antigo museu estava "uma das mais significativas colecções existentes na Europa”, como li
em várias notícias e páginas de opinião na Internet, composta por milhares de receptores,
equipamentos de registo sonoro, equipamentos de emissão, suportes de gravação e microfones.
A passagem para as novas instalações levou, contudo, a uma selecção do espólio que está
actualmente disponível para visita nas instalações do museu e num espólio virtual, disponível
através da Internet.

Em Janeiro abordei a questão da Lei da rádio a Lei da publicidade em relação ao contrato de
concessão e, portanto, nesse programa foquei o que pode ou não fazer a rádio pública no que à
publicidade, promoção e outras formas de comunicação não editorial diz respeito. Tratando-se a
rádio pública de um conjunto de antenas de rádio que não emite publicidade comercial, e cujo
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financiamento provém sobretudo de subsídios estatais e da taxa de rádio, actualmente designada
por contribuição para o audiovisual, pressupõe-se que não existam anúncios sobre produtos ou
serviços de empresas, na programação da Antena 1, da Antena 2 ou da Antena 3. No entanto, o
compromisso da rádio pública na divulgação de conteúdos de interesse público levanta dúvidas
aos ouvintes. A Lei da Rádio remete para o contrato de concessão que, por sua vez, no que
respeita a esta noção de interesse geral, é muito amplo. No caso em apreço, a situação foi
devidamente revista, facto que motivou a rádio pública para uma revisão dos termos deste tipo
de promoção, evitando, desta forma, poder ser acusada de contornar a Lei.

Porque este tema não cessa de ser actual – especialmente porque até ao momento não conheço,
ainda, uma alternativa para fazer chegar as emissões da rádio pública a todos os pontos do
mundo, a Onda Curta mantém-se como uma questão que preocupa os ouvintes. Teoricamente, a
RDP Internacional será o grande elo de ligação dos portugueses no Mundo. Porque, também
teoricamente, através das suas emissões em satélite, FM ou internet os Portugueses podem
acompanhar a programação da RDP Internacional. O problema não é teórico, mas sim prático.
Agora que a suspensão da Onda Curta se tornou definitiva, temos, portanto, uma RDP
Internacional que se escuta por satélite, na televisão; na internet, através do computador ou de
plataformas móveis; em FM, apenas em Timor.
No programa emitido, questionei-me sobre quem são os nossos emigrantes, a estratégia para a
RDP Internacional, considerando o caso de operadores de serviço público que nos servem quase
sempre de referência. A BBC World Service oferece programação em Inglês e 27 outras línguas,
num conjunto de diferentes plataformas que incluem online (para ouvir podcasts e em directo),
satélite e cabo, rádio digital, Onda Média, FM e Onda Curta.
A Deutsche Welle efectuou cortes na sua distribuição em Onda Curta. Mas, em alternativa, a
Deutsche Welle, a rádio pública Alemã, procurou concentrar-se na oferta de programas que
podem ser integrados na programação dos seus parceiros em FM e oferecidos igualmente em
podcast, através da Internet e aplicações móveis. Talvez seja isso que falta na RDP Internacional.
Uma estratégia de distribuição alternativa e, mesmo, comunicar para o exterior as intenções para
suprir a lacuna da distribuição em Onda Curta. Meses mais tarde, revisitei esta questão,
procurando analisar a estratégia de internacionalização da RTP, especialmente no que respeita à
rádio, com o director dos canais internacionais, José Arantes, o qual explorou a ideia subjacente à
reformulação do serviço internacional que reforçou a identidade da rádio e da televisão,
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transmitindo à rádio o peso que a televisão tem tido nesta estratégia, reflectindo a vida
quotidiana das diferentes comunidades da diáspora Portuguesa.

No início de Março ouvi os representantes das estações de maior audiência no país para perceber
se existe algum tipo de relação na forma como a música é seleccionada, nestas estações, e na
rádio pública, para concluir que, apesar da legislação que obriga a rádio a incluir música
Portuguesa na sua programação – mais ainda na rádio pública – os factores subjectividade,
critérios de gosto e critérios editoriais têm-se revelado como os elementos que podem justificar
as decisões de quem escolhe a música que toca na rádio.

Não menos actual é o tema relativo ao Facebook, também alvo de um programa. Porque o
serviço público se estende às plataformas digitais e, especialmente porque os seus profissionais
estão presentes nestas plataformas, com perfis em diferentes redes sociais online, o tema impõese, razão pela qual recolhi opiniões sobre o que fazemos, e como fazemos no Facebook para
tentar influenciar a postura dos profissionais, a título pessoal e institucional, nesta rede social
online.

As delegações regionais foram também objecto do programa Em Nome do Ouvinte, com a
participação dos responsáveis destas delegações, nomeadamente Sidónio Bettencourt e Martim
Santos, da RDP Madeira e Açores, chamando à atenção dos principais problemas que se abatem
sobre estas delegações.
Finalmente, porque sobre o serviço público e o contrato de concessão para a RTP o ano de 2013
terminou com mais perguntas do que respostas, o mesmo não poderemos dizer sobre as
expectativas dos ouvintes que habilmente criticam a programação e detectam as principais falhas
do sistema. As quais, se voltarmos ao início deste relatório, em muito se relacionam com
questões de financiamento e estratégia.
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