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APRESENTAÇÃO

Este é o Relatório que já não deveria ser escrito por mim. Tendo terminado o período
do segundo mandato em Abril de 2010, este prolongamento de atividade a que me
submeti, e nos condicionalismos que adiante referirei, tem-se arrastado com graves
consequências de ordem pessoal e, sobretudo, repercutidas na função de provedor.
Aliás, este documento vai deixar relevadas essas consequências, preocupantes em
especial nos danos que, em meu entender, estão a causar à figura institucional do
provedor, conforme foi constituída no espírito da Lei que criou esta instância
promotora de auto regulação (Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro), na procura da defesa
do telespectador, mas também de uma televisão com as obrigações e privilégios
derivados da usufruição do estatuto de serviço público.
Este Relatório vai, portanto, transparecer as sequelas de um mandato de transição
desempenhado em condições de um termo sempre adiado. Será mais breve que os
anteriores quatro relatórios.
Não obstante as condições ambíguas e de singular especificidade no decurso de um
mandato, em prolongamento, que pode acabar sem fim pré determinado, queremos
que este Relatório inclua a documentação suficiente para dar conta da atividade
desenvolvida pelo provedor e do GAP – Gabinete de Apoio aos Provedores.
Deste modo, este Relatório averbará uma indicação sumária do perfil sociográfico dos
Telespectadores no 1º capítulo dedicado à Intercomunicação com os Telespetadores,
uma análise sucinta aos conteúdos das mensagens recebidas (2º capítulo), uma
anotação das principais questões que foram objecto da Comunicação Interna (3º
capítulo), um comentário ao programa “A Voz do Cidadão” (4º Capítulo). Daremos
também nota das principais atividades desenvolvidas pelo GAP (5º Capítulo).
Procuramos deixar expressas algumas conclusões que nos parecem mais pertinentes
sobre a atividade / missão desta função, com algumas recomendações (6º Capítulo).
Por fim emitiremos um conjunto de agradecimentos e incluiremos, em anexo, os
documentos que julgamos interessar à complementaridade da informação aqui
reunida.
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I PARTE
CAPITULO I

1 - A INTERCOMUNICAÇÃO COM OS TELESPETADORES
Desta situação que considerei “ambígua e pouco confortável”, por ter de estar a
cumprir a missão de provedor, em prolongamento, ao segundo mandato concluído em
30 de abril de 2010, provavelmente o vector de atuação que mais se ressentiu foi a
intercomunicação com os Telespetadores.
Já no Relatório de 2009 dizíamos que este vector, de importância vital para o
funcionamento da provedoria, sofria de algum desgaste. Sobretudo, por causa de uma
natural exasperação de muitos Telespetadores por não verificarem, em parte, o efeito
visível, expresso nos ecrãs, às suas críticas e queixas apresentadas ao provedor.
Embora, como temos difundido, o espetador nem sempre, nem em tudo sobre o que
reclama, tem razão. De qualquer maneira, muitas das suas recriminações, transmitidas
a quem de direito ou mencionadas no programa “A Voz do Cidadão”, mereciam mais
atenção, melhor acolhimento.
Mas, sinceramente, ao que parece, se nem sempre os Telespetadores têm razão, o
provedor raramente tem. Pelo menos na relativa aceitação dos reparos que faz. E este
será por certo um factor “desmobilizador” para os Telespetadores na sua comunicação
com o provedor.
Por outro lado, a “desproteção” em que caiu o GAP pela não substituição dos seus
colaboradores, primeiro do Chefe de Gabinete, depois de uma assistente
administrativa, encarregada de proceder à pesquisa necessária para responder aos
Telespetadores e, sobretudo, pelo facto do próprio provedor em exercício ter dado,
em primeira instância, a sua missão por terminada, foram outros tantos factores que
contribuíram para o decréscimo, em quase 50%, da correspondência electrónica e
epistolar habitualmente mantidas com o Telespetadores.
Não tenho pejo em reconhecer que as falhas sucessivas nas respostas aos
Telespetadores, em devido tempo, constituíram um “ponto negro” durante este ano,
na atividade do GAP.
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Cabe-me, assim, um expresso pedido de desculpas aos Telespetadores. Alguns
Telespetadores queixam-se por não ser o provedor a responder aos seus emails. De
facto, não obstante o provedor tomar conhecimento direto de toda a correspondência
recebida, a tarefa de pensar e realizar o programa semanal “A Voz do Cidadão” ocupa
grande parte do meu tempo. Por isso, na constituição do GAP, solicitei ao Conselho de
Administração, desde o primeiro mandato e agora insistentemente renovado, um
apoio administrativo para cumprir as tarefas.
Responder aos “emails” ou outras interpelações não é um ato imediato. Pressupõe, na
maioria dos casos, o visionamento do programa / conteúdos citados, e obriga a
solicitar aos Diretores ou aos responsáveis dos vários serviços as informações ou
explicações necessárias para responder documentadamente e em concreto aos
Telespetadores.
De qualquer modo, a análise da correspondência electrónica e tradicional recebida
pode apurar-se na relevação dos dados que a seguir vamos apresentar.

1.1 – Registo de Mensagens Recebidas no GAP
Durante o ano de 2010 foram enviadas para o provedor do Telespetador da RTP / e
GAP, conforme o registo apurado no G-Doc, 4.648 mensagens, respetivamente 4.511
por correio electrónico e 137 por correio epistolar.
Como se faz notar neste Relatório, e pelas razões que julgamos identificadas atrás, há
uma forte diminuição em relação aos anos anteriores.
Quadro 1
Correspondência Recebida no GAP
ANO
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

E-MAILS
5.019
7.114
7.937
7.601
4.511
32.182

CARTAS
382
462
337
256
137
1.574
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Para executar a análise sumária que vai seguir-se neste relatório procede-se à
execução de “scripts” (T-SQL) sobre a base de dados Sql Server alimentada pelo G-Doc.
Posteriormente, realiza-se a exportação dos resultados para o programa Excel.
As mensagens recebidas são sujeitas a uma distribuição sobre as seguintes variáveis:
• Género (Sexo) dos Telespetadores que enviaram e-mails;
• Escalões etários dos Telespetadores;
• Grau de escolaridade dos Telespetadores;
• Proveniência geográfica das mensagens;
• Canal alvo da mensagem;
• Direções ou serviços visados;
• Sujeitos visados nas mensagens
• Natureza classificativa das mensagens;
• Assuntos focados nas mensagens.

1.2 Breve Perfil Sociográfico dos Telespetadores
Género (sexo) dos Telespetadores (%)
Enviaram mensagens para o provedor mais Telespetadores do “género (sexo)
masculino” (63%) do que do “género feminino” (27%).
Ainda que 10% dos Telespetadores não tenham preenchido no formulário este campo,
estamos em crer que esta percentagem discriminada nunca alteraria
significativamente esta preponderância. Estas percentagens não obstante a redução
do número de mensagens, em relação aos anos anteriores, mantêm distribuição
semelhante.

Quadro 2
Masculino

2.859

Feminino
Não Especificado
Total

1225
427
4.511
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Gráfico 1

Distribuição por género

Masculino

27%
Feminino

63%

10%
Não especificado

Relativamente à distribuição por faixa etária, continua a registar-se que, em regra, os
Telespetadores que tomaram a iniciativa de mais se dirigirem ao provedor são os
maiores de 25 anos.
Essa percentagem acentua-se no conjunto daqueles Telespetadores incorporados no
grupo dos 35 aos 65 e mais anos. Aliás, estes dados conferem com aqueles que os
estudos de audiência relevam no que respeita à RTP1.
Quadro 3
Faixas etárias
<18
19-24
25-34
45-54
55-64
>65
Não especificado
Total

120
277
886
777
630
578
341
902
4.511
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Gráfico 2

Distribuição por faixa etária
3%
< 18

6%
20%

19-24
20%

25-34
35-44

7%

45-54
55-64

13%
17%
14%

> 65
Não especificado

Igualmente, em referência aos níveis de escolaridade, conforme já era notório nos
anos anteriores, a grande maioria dos Telespetadores indicam, no formulário,
possuírem ou serem frequentadores, do ensino secundário (24%) ou superior (48%).
Gráfico 3

Níveis de escolaridade
6%
16%

Ensino básico
24%

6%

Ensino secundário
Ensino superior
Não sabe ler / escrever
Não especificado

48%
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Quadro 4
Níveis de escolaridade
Ensino básico
Ensino secundário
Ensino superior
Não sabe ler / escrever
Não especificado
Total

285
1097
2140
257
732
4511

Conforme se pode observar pelo quadros e gráficos correspondentes de distribuição
da proveniência geográfica das “mensagens” dos Telespetadores não difere muito dos
anos transatos. As regiões de Lisboa e Porto continuam à frente o que é natural, dada
a percentagem populacional dessas grandes zonas sobre o restante território nacional.
Guarda e Braga são também cidades com grande presença. Das Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores, como vem acentuado nos anos anteriores, é escasso o número
de mensagens. Destaque-se, contudo, que estas regiões têm períodos de emissão
própria e, são, porventura, os “conteúdos” deste período que mais interessam aos
residentes naqueles espaços regionais.
Quadro 5
Distribuição geográfica
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Açores
Madeira
Não especificado
Total

137
33
163
12
46
129
41
91
30
90
958
34
518
92
253
46
39
49
71
41
1638
4511
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Gráfico 4

Distribuição geográfica
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Aliás, para tomar em linha de conta uma comparatibilidade contextual com o universo
RTP, parece-me
me interessante incluir neste Relatório os dados apurados pelo Gabinete
de Audiências e Estudos de Mercado.
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1.3 Principais visados nas “Mensagens”
(Canais / Serviços / Direções)
Conforme se pode verificar pelos gráficos abaixo inseridos,
inseridos a RTP1 volta a ser o Canal /
Serviço mais visado nas mensagens dos Telespetadores. É o preço de ser o canal de
maior audiência e preferência dos Telespetadores.
se, mais uma vez, e tal como nos anos anteriores, quase a inexpressão dos canais
Note-se,
dos Centros Regionais
egionais da Madeira (0,4%) e dos Açores (0,3%). Por sua vez, no que se
refere aos serviços / programas / atores visados, a Direção de Programas volta a somar
a maior percentagem (37,7%) num confronto, este ano, muito aproximado da Direção
de Informação (34,6%).
Em relação aos atores visados aqueles que são mais vezes referenciados são os
jornalistas (10,4%) o que não admira, pois são eles, normalmente, a face visível das
emissões da RTP.
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Quadro 6
Distribuição por canal
RTP 1
RTP 2
RTP Açores
RTP Madeira
RTP África
RTP Internacional
RTP N
RTP Memória
RTP Mobile
Mais do que um canal
Não especificado
Total

2.738
363
18
14
13
213
301
44
3
652
152
4.511

Gráfico 5

Distribuição por canal
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Quadro 7
Distribuição por área / serviço
Direcção de Informação
Direcção de Programas
Direcção Canal 2
Autores/colaboradores
Locutores/apresentadores
Jornalistas
Área técnica
Multimédia
Arquivo
Provedor
Não especificado
Total

1562
1699
96
112
227
468
42
94
7
39
165
4511

Gráfico 6

0,2%
0,9%

Áreas visadas

3,7%

2,1%
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Direcção Canal 2
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2– PRINCIPAIS ASSUNTOS / TEMAS REFERENCIADOS NAS MENSAGENS

Desde o início desta função de provedor procurei retirar a “carga negativa” que me
parecia querer atribuir-se às mensagens enviadas pelos Telespetadores. Por isso, em
vez de nomeação única de “queixas” apresentadas, estabeleci uma escolha
classificativa com uma tipologia de cinco diferenças classificativas, a saber: crítica, /
dúvida / queixa / satisfação / sugestão.
Obviamente, que no auto-preenchimento do formulário é o critério do Telespetador
que prevalece. Contudo, não deixa de ser interessante verificar ao fim destes
mandatos que a maioria dos Telespetadores regista a classificação de “crítica”. E não
fora o pormenor de que na escala a tipologia de “crítica” vem em primeiro lugar, no
formulário, (o que nestas coisas os técnicos mandam dar um desconto pela
localização), talvez pudesse concluir que a mensagem passou (79%).
Aliás, o caráter evolutivo do teor das “mensagens” que o público nos envia é um dos
aspetos mais positivos que posso referir deste “correio aberto” aos Telespetadores. Ou
seja, do tom agreste, acusatório, pouco complacente dos Telespetadores em relação
aos comentários que enviavam, houve, de facto, uma evolução muito positiva na
compreensão de que a RTP, nem por ser operador de serviço público, está isenta de
erros e falhas, não pode agradar a todos, nem tão pouco o publico, embora
discordante, tem sempre razão.
Assim, a distribuição da classificação registada na tipologia é como se segue:

Quadro 7
Tipo de mensagem
Crítica
Dúvida
Queixa
Satisfação
Sugestão
Não especificado
Total

3548
181
108
254
308
112
4511
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Gráfico 6

Tipo de mensagem
2%
Crítica

7%
2%

6%
Dúvida

4%
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Satisfação
Sugestão
79%
Não especificado

2.1 - ANÁLISE AOS CONTEÚDOS DAS MENSAGENS DOS TELESPETADORES
Critérios de análise
É provável que a atitude critica, maioritariamente seguida pelos Telespetadores,
justifique a maior percentagem das mensagens recebidas incidirem sobre a
programação. Em segundo lugar, esta divisão “programação / informação” terá de ser
interpretada na classificação que o Telespetador faz e não na classificação
objetivamente analítica que se pode fazer. Ou seja, quando o Telespetador se refere a
programas desportivos como “Trio de Ataque” ou “Zona Mista” – a classificação
Desporto continua a somar a maior percentagem de críticas – bastaria a análise
recolocar estes programas em Informação para ser a informação e não a programação
a ser mais referenciada pelos Telespetadores.
Por outro lado, a própria atitude que tenho optado de não deixar cair a valoração do
conteúdo das “mensagens” recebidas numa dimensão “mexeriqueira ou por demais
personificada / personalizada” tem concorrido para isso.
Muitos Telespetadores não concordam com a metodologia que tenho seguido de,
quanto possível, “arrumar” os comentários, desde críticas a queixas, por grandes
- 18 -

questões temáticas, como é refletido na lógica e estratégia adotadas em relação ao
programa “A Voz do Cidadão”.
Conforme é fácil observar, em regra, cada programa trata de um tema, e só raras vezes
se debruça sobre um “caso / situação”. E, muito menos ainda, toma referências
“personificadas”. Foi uma opção de fundo que tomei desde sempre por julgar que era
um modelo mais positivo e de maior contributo para o sentido pedagógico e
comportamento ético em que entendo um provedor se dever situar entre quem vê
televisão e quem faz televisão.
Muitas vezes, os conteúdos das mensagens assumem um tom acusatório, baseado em
aspetos muito controversos e pouco fundamentados, contra este ou aquele ator /
autor do programa. Outras, as críticas ou comentários feitos enfermam de uma
modelização do gosto, não gosto, difícil de ajuizar e muito menos reconverter em
posição válida ou inválida, correta ou incorreta, dada a grande variabilidade e
distribuição do sentido do gosto entre os Telespetadores.
Por isso mesmo, este ano, e neste relatório, adotei pela metodologia de uma análise
mais qualitativa e menos quantitativa.
Assim, feita a opção desta perspetiva de análise, sobressai no conjunto das
mensagens, desde logo, a discordância dos Telespetadores no alinhamento da grelha
de programas, sobretudo, em relação aos horários dos programas, ou à colocação nos
canais 1 e 2. Por exemplo, é uma crítica constante o horário tardio da exibição de
filmes, com múltiplos intervalos, ou, em contraposição, “Sociedade Civil” com
transmissão às tardes na RTP2. Este exemplo é típico para ilustrar a tendência de cada
Telespetador se colocar no papel de programador ou diretor de programas. Ou seja,
numa análise transversal à correspondência dos Telespetadores é fácil perceber como
cada um desejaria uma programação à sua medida. E, obviamente, parece-nos que
não podemos ir por aqui.
Por outro lado, a maior parte das reações manifestadas por grande parte dos
Telespetadores é intempestiva. Isto é: é reativa, sobre a hora, àquilo que está a ver.
Esta constatação é verificável se tomarmos em conta que a hora do envio do “e-mail”
é simultânea à exibição que está a decorrer. Esta circunstância transmite, por isso, à
posição expressa pelo telespetador uma carga emotiva e muito subjetiva. Assim, a
discussão sobre a televisão (no caso os conteúdos transmitidos pela RTP) perspetiva-se
muito no campo da opinião e cifra-se no quadro de referências culturais, morais,
religiosas, sociais, políticas de cada Telespetador. Se por um lado, se pode dizer que
- 19 -

esta é uma constatação básica e óbvia, referi-la é ainda um argumento na defesa do
modelo da análise que, como provedor, tento seguir.
Numa interpretação das competências atribuídas ao provedor, a legislação condizente
diz que este deve fazer uma avaliação da “pertinência” das queixas ou sugestões
apresentadas pelos Telespetadores. Ora, eleger essa “pertinência”, teremos de
reconhecer, comporta sempre uma componente de arbitragem e outra de um relativo
arbítrio que emerge da visão e formação que enforma o quadro de referência do
próprio provedor. Não posso escamotear esta questão. Ela marca a diferença no que
para o provedor foi entendido como “conteúdo pertinente”, a reter e a relevar na
análise às mensagens dos Telespetadores e para estes, porventura, não o foi.
Assim, tematizar, isto é, incluir em temas / assuntos os dispersos conteúdos das
posições emitidas nas milhares de dispersas e dijuntivas mensagens dos
Telespetadores assume, terei de dizê-lo, um certo carácter redutor. Mas é a fórmula
que encontro, e escolhi, para sumariamente objectivar a análise.
Esta tematização é efectuada em relação aos programas “A Voz do Cidadão” e é
expressa, aqui, ao referenciar as questões / assuntos mais referenciados pelos
Telespetadores.

2.2 - Temas / Assuntos mais Referenciados
A – No Plano da Programação

Ø DESPORTO
No decurso deste ano, o Desporto, melhor dito o futebol e, em especial, na vertente
que alimenta as discussões clubísticas, voltou a ser o assunto / tema mais referenciado
nas críticas e reclamações expostas pelos telespetadores. De alguma maneira, não
admira que a carga de programas de informação desportiva (mais correto dizer-se
futebolística) que enche os Telejornais ou o elevado número de programas desportivos
(“Trio de Ataque”, “Zona Mista”, “Pontapé de Saída”) concorra para o fomento dessa
soma de mensagens ser proporcional. Note-se que todos estes programas são
emitidos na RTPN, mas os seus ecos estendem-se à apreciação generalizada sobre a
RTP. Se por um lado, isso manifesta a popularidade e recolha de audiência desses
- 20 -

programas, emitidos também na RTPi e na RTP-África, reflete igualmente o que
alimenta grande parte das controvérsias nacionais.
Se como provedor tomasse em conta o elevado número de queixas / comentários /
críticas neste tema e, ao contrário, não desse um avultado desconto à dimensão de
clubismo, reações de paixão e emocionais, teria de dedicar a este tema muitos mais
programas de “A Voz do Cidadão”. Aliás foi nesta área da controvérsia desportiva /
futebolística que, este ano, recebi contra mim próprio graves acusações. (Cf. anexo
correspondente)
Por outro lado, abundam as críticas / queixas quanto ao relevo, porventura dado à
repetida informação desportiva, no Telejornal da RTPN, à preferência clubística
manifestada (segundo os Telespetadores) pelos relatores comentadores ou jornalistas.

Ø HUMOR
Efetivamente, por opção da Direção de Programação, os programas de Humor,
tiveram significativa presença na grelha de programação. Acabaram, é certo, “Os
Contemporâneos” e o “Telerural”, mas surgiram o “Lado B” de Bruno Nogueira e o
“Herman 2010” de Herman José. Por sua vez na RTP2, o “5 para a Meia Noite” que não
nos parece poder ser entendido, simplificadamente, no género de humor, é
catalogado pelo grande público como tal. Este programa tem grande aceitação entre a
audiência juvenil e é um dos “casos de estudo” na adesão que suscita através da
Internet e redes sociais.
No seu conjunto, estes programas produziram um aumento de críticas / queixas no
tema “Humor”. Particularmente, o “Lado B” foi objecto de muitas críticas, forçando
mesmo um Parecer do provedor (Cf. Pareceres e Indagações”). Igualmente, alguns dos
“Sketchs” do “Herman 2010”. Um dos códigos de leitura / visão de grande parte dos
Telespetadores é de natureza moral. Donde, o humor ligado a temas de sexo e religião
é sempre visado nas criticas de muitos Telespetadores.
Quer nos programas “A Voz do Cidadão”, quer nos Pareceres emitidos, estes pontuam,
a interpretação que tenho dado às questões subjacentes aos programas catalogados
na categoria de Humor.
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Ø FILMES E SÉRIES
A crítica mais comum em relação aos filmes tem a ver com a hora tardia das sessões
noturnas, os longos intervalos para publicidade (RTP1), a repetição exaustiva de filmes
já exibidos noutros canais, e o “ritmo alucinante” em que passa a “ficha técnica” final
que não permite identificar atores / autores da obra.
Quanto às séries, antes entendidas como uma “imagem de marca” muito distintiva da
RTP2, esta vai-se diluindo pelas seguintes razões: normalmente, são exibidas
anteriormente nos vários canais de cabo e têm grandes interrupções nos diferentes
conjuntos de episódios. Mas continuaram a receber grandes elogios da parte daqueles
Telespetadores ainda só com acesso a canais abertos.

Ø CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E REPETIÇÕES
Conforme já notámos nos Relatórios dos anos anteriores este ponto do “cumprimento
dos horários” aperfeiçoou-se bastante.
Todavia, a percentagem nas queixas quanto à alteração súbita, e não justificada, dos
programas anunciados na grelha ou nos mapas do “sítio” na Web da RTP, é ainda
grande.
Provavelmente, as normas impostas pela Lei de não permitir a alteração nas últimas 48
horas são cumpridas. Só que a informação das alterações não chega ao público em
tempo e, sobretudo, não é evidenciada no próprio canal em que o programa vai ser
exibido.
Os Telespetadores reagem muito negativamente aos programas repetidos (caso, por
exemplo, de “O Preço certo”) sem a devida indicação, assim como às falhas técnicas de
repetições de episódios.

B – No Plano da Informação
Inegavelmente, a RTP tem efetuado um reforço na área da INFORMAÇAO, aliás a
avaliar pelas preferências do público, pense-se o que se pensar, na controvérsia
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político-partidária
partidária ou nos debates das políticas comunicacionais, esta é a sua imagem
de marca. Esta constatação é bem visível,
visível, e de modo específico, nos resultados
conseguidos pelo telejornal (20 Horas, RTP1) e no Jornal da Tarde (13 Horas, RTP1),
conforme os gráficos abaixo transcritos:
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É grande o volume de informação produzida pela RTP no universo de todos os seus
canais, destacando-se
se a RTP2 com os seus noticiários, hoje em dia, condensados no
“Hoje”” (19 Horas e 22 Horas) e na réplica ou adequação que todos os serviços de
notícias recebem nas emissões da RTPi e RTP-África.
RTP
Saliente-se
se ainda os vários
serviços noticiosos apresentados, de hora a hora, na RTPN e que têm
t
subido nas
audiências. Todavia, o tal reforço nomeado atrás é, sobretudo,
sobretudo relevado neste
conjunto de programas:
Grande Entrevista”
Entrevista
“Grande
“30
30 Minutos”
Minutos
“Linha
Linha da Frente“
Frente (Reportagens)
“Prós
Prós e Contras”
Contras
“Vidas
Vidas Contadas”
Contadas

Outros programas poderiam ainda ser citados como, os terminados durante este 2010,
“As Escolhas de Marcelo”, “Notas Soltas”, de António Vitorino (RTP1), “Direto ao
Assunto” (RTPN), ou outros de cariz político-partidário,
político
tidário, tais como “Corredor do Poder”
(RTP1) e “Pontos de Vista” (RTPN) ou “Eurodeputados” (RTP2).
Não é de admirar, portanto, que a componente Informação tenha subido na
percentagem das críticas / comentários dos Telespetadores.
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Os Telejornais, em especial, o Telejornal do “prime-time” da (RTP1, 20 Horas) é
normalmente aquele mais visado. As críticas da parte dos telespetadores com níveis de
literacia mediática mais acentuados podem centrar-se em problemas do alinhamento:
repetidas aberturas por notícias do futebol ou do registo de ocorrências no mundo da
delinquência ou do crime e um enorme espaço dedicado às notícias políticopartidárias. Uma queixa comum é aquela que tem a ver com as discordâncias de zona
partidária que varia consoante a visão igualmente partidária do telespetador. Queixas
deste teor aumentam, sobretudo, em anos de pré-campanha ou campanhas eleitorais,
como este de 2010. Contudo, neste campo, o provedor refugia-se ou defende-se com
as mais adequadas tomadas de posição da ERCS e da CNE.
Um outro vetor muito citado é o contingente de erros na escrita ou na fala dos
jornalistas ou apresentadores e de erros técnicos ou de formação cultural. Estas
questões têm merecido reflexão em vários programas “A Voz do Cidadão”.
O programa “Prós e Contras” continua a receber muitas críticas principalmente no que
concerne à constituição dos painéis, à hora tardia em que acaba, e pelo caráter por
demais institucional conferido ao programa pela presença habitual de membros do
Governo e pouca variabilidade no estatuto profissional dos convidados.
Algumas reportagens incluídas no “Linha da Frente” têm recebido algumas queixas,
aliás como se pode perceber ao compulsar os documentos inseridos nos vários anexos
deste Relatório.
Porém, no somatório das críticas / queixas no plano da Informação é facilmente
constatável o caráter de contra opinião ou divergência de pontos de vista expostos
pelos telespetadores face aos conteúdos visionados.
Mas ainda mais notório é verificar que as críticas / queixas da maior parte dos
Telespetadores repetem-se muito sobre as questões, às vezes, seria preferível
denomina-las “questiúnculas”, de tal modo que para registo dessas queixas /
comentários recebidos, não encontramos percentagens de relevo significativo nas
variáveis / temas estabelecidos para a análise que desenvolvemos.
É evidente que a correspondência dos Telespetadores poderia merecer uma análise estudo mais fino e mais aprofundado.
Para complementaridade desta “não – pertinência” de questões de fundo, e talvez
para satisfazer curiosidade de alguns leitores deste Relatório e dos Telespetadores em
geral, deixamos, aqui, as categorias temáticas abertas e praticamente irrelevantes no
apuramento dos dados. Eis a grelha:
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. Autor-Regulação / Regulação
. Censura
. Publicidade
. Alinhamento das Notícias / Telejornais
. Jornalistas
. Apresentadores
. Tratamento das Minorias
. Violência
. Política
. Partidos
. Desporto
. Língua Portuguesa
. Objetividade / Imparcialidade
. Fontes
. Privacidade / Direitos de Imagem
. Crianças
. Humor
. Dispositivos Técnicos
. Reclamações Genéricas
. Religião
. Concursos
. Programas Repetidos
. Multimédia
. Jovens
. Deficientes
. Cultura
. Filmes / Séries
. Horários
. Erros de Emissão
. Arquivo, Apoio ao Espetador
. Direitos de Emissão
. Serviço Público

A ausência de registo de queixas / comentários passíveis de serem distribuídos nesta
grelha é, por si mesma, um indicador de “ambiente geral” da correspondência aberta
com os Telespetadores.
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II PARTE
CAPÍTULO II

3 - A INTERCOMUNICAÇÃO INTERNA
Uma das ações, porventura, de maior proveito para a eficiência do papel de um
provedor junto dos diretores e responsáveis da informação e programação da RTP é a
comunicação do conteúdo das mensagens mais pertinentes recebidas no GAP com as
críticas, comentários, sugestões, elogios e queixas apresentados pelos Telespetadores.
Deste modo, para além daquelas “queixas” classificadas pelo provedor, como “queixas
formais” e que dão azo a indagações ou interpelações também formais, é
habitualmente enviado para os diretores de Informação e Programação um extrato ou,
por vezes, a própria cópia, não identificada, a pedido dos Telespetadores, dos emails
ou cartas recebidos. Nalguns casos excecionais, essas mensagens podem mesmo ser
enviadas diretamente aos profissionais visados. Mas, regra geral, o provedor apenas
dá conta aos Diretores, cabendo a estes a sequência que entenderem dar a essas
críticas / comentários dos Telespetadores.
Damos a seguir conta das queixas apresentadas no decurso deste mandato de 2010 e
que deram origem à emissão de Pareceres ou Indagações.

INDAGAÇÕES E PARECERES
Ø JULGAMENTO E SENTENÇA DO "CASO CASA PIA"
1. Efetivamente, têm sido recebidas dezenas e dezenas de mensagens a protestar contra a
forma como a RTP tem tratado a notícia do julgamento e sentença do "caso Casa Pia". Em
particular porque entendem os Telespetadores estar a ser dado um "tratamento preferencial"
de defesa perante a opinião pública ao Sr. Carlos Cruz, antigo profissional desta empresa.
2. Alguns Telespectadores reclamam também pelo facto do Provedor não ter, ainda,
manifestado a sua opinião sobre este assunto.
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3. Devo esclarecer que, normalmente, não me precipito a reagir a estas questões de grande
melindre social. Todavia, já enviei uma nota interna para o Diretor de Informação da RTP,
dando conta dos protestos dos Telespectadores.
4. Da minha parte discordo e lamento que o tratamento deste assunto não esteja a obedecer a
parâmetros de equidade, privilegiando, com efeito, o Sr. Carlos Cruz, provavelmente por
critérios editoriais. Reconheça-se porém que, no relevo mediático, que este caso sempre teve,
desde o surgir da primeira notícia, Carlos Cruz, indevidamente, foi sempre a pessoa mais
visada.
5. É óbvio que Carlos Cruz é a figura mais mediática neste processo. Mas essa qualidade, por
lhe dar direito e condições singulares à livre expressão de opinião em sua defesa e nas críticas
que emite em relação ao processo, ao julgamento e sentença, não lhe confere o direito de ser
excepcionado relativamente aos outros arguidos / condenados, às vítimas e seus advogados
ou assistentes.
6. Esse "tratamento diferenciado" coloca a RTP sobre a acusação de parcialidade e de exercer
um "protecionismo corporativo" descabido.
7. Obviamente a RTP não pode fazer silêncio sobre um assunto de grande mediatismo e de
enorme impacto na opinião pública.
8. Por sua vez, a RTP, instituição de serviço público, não deve ser veículo dos ataques deferidos
à instituição Justiça, sem dar lugar ao contraditório da parte dos magistrados e investigadores
envolvidos neste processo, aliás, nas circunstâncias processuais, impedidos de o fazerem.
Lisboa, 9 de Setembro de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira
RESPOSTA DO DIRETOR DE INFORMAÇÃO
Em resposta ao parecer do Provedor do Telespectador sobre o Processo Casa Pia, recebeu o
Provedor uma reflexão do Diretor de Informação que a seguir se publica.
Ex.mo Senhor Professor Paquete de Oliveira
Provedor do Telespectador da RTP
Face ao parecer que o Senhor Provedor emitiu e enquadrado nas obrigações a que o Diretor
de Informação da RTP deve render permanente preocupação, faço-lhe chegar a seguinte
reflexão, ainda que breve, conferindo ao Senhor Provedor a liberdade para dar à mesma a
publicidade que julgar adequada. Os acontecimentos da última semana relativos ao “Processo
Casa Pia” levaram a quase instalassem na opinião pública dúvidas sobre o funcionamento da
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justiça e da sua aplicação: leitura da súmula do acórdão; incidentes públicos entre magistrados
e advogados; a não divulgação integral do acórdão; o sucessivo adiamento – por 3vezes – da
entrega desse documento à secretaria do Tribunal e aos arguidos/condenados; as críticas e as
interrogações que diversos agentes da Justiça fazem das diversas fases do processo.
A “polémica” sobre as intervenções de Carlos Cruz não deixa de sublinhar isto mesmo: a
certeza serena de uma conclusão que se desejaria - em especial neste processo - não foi
alcançada. E se tal acontece é obrigação do jornalismo suscitar o debate sobre a administração
da justiça, pilar fundamental da democracia e do estado de direito.
Isto não pode, em nenhuma circunstância, ser confundido com qualquer intenção de produzir
“julgamentos mediáticos”, seja em que sentido for. A televisão não é um tribunal mas sim um
fórum; os jornalistas não são juízes, mas sim moderadores com regras próprias, distintas e
exercidas em transparência: um programa de televisão apresenta-se aos espectadores que o
podem apreciar em total liberdade, sobretudo programas em direto, sem qualquer edição,
adição ou subtração para além daquilo que o espectador vê e ouve.
A DI está ciente de que o assunto em causa suscita paixões.
Mas recordamos – e temo-lo afirmado publicamente em diversos espaços – que procuramos
ouvir sistematicamente diversos agente envolvidos no processo – vítimas, advogados de
acusação, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público.
Reconhecendo a natural reserva, por imperativo ético e/ou legal de alguns, é também
perfeitamente compreensível que outros, pura e simplesmente, não apresentem qualquer
razão para não falar ou não intervir.
Tal constatação no entanto não pode significar que a recusa de alguns leve ao silêncio de
outros por si só.
Naturalmente que não basta apresentar disponibilidade para que qualquer pessoa se torne, de
imediato, objecto de tratamento dos media.
Neste caso - como em todos os outros! - só se pode debater e questionar com quem está
disponível para o fazer, sem qualquer condição, para além das regras éticas, deontológicas e
legais.
O longo processo Casa Pia e os milhares de notícias a que deu origem não deixam margem
para qualquer dúvida: os principais agentes da notícia só podem ser aqueles que sempre
foram os protagonistas da notícia do processo; desde que, sublinho, verificadas as condições
atrás mencionadas: disponibilidade para ser confrontado com todas as perguntas, e a não
imposição de regras prévias que condicionem o exercício do jornalismo livre e
descomprometido.
A DI da RTP acredita ainda firmemente no princípio universal da liberdade de expressão
consagrado na Constituição da República Portuguesa, por incómodo que tal exercício possa
provocar ao poder (político, religioso, económico ou judicial ou de qualquer outra natureza),
desde que ética e jornalisticamente enquadrado.
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Acrescente-se e sublinhe-se que não foi facultado ao agora condenado Carlos Cruz qualquer
oportunidade de se exprimir sem fundamentar a sua opinião, tal como têm igualmente feito os
mais diversos órgãos de informação. Isto verificou-se tanto nos debates em que interveio
(“Especial Informação” e “Prós & Contras”) como na Grande Entrevista.
É por isso motivo de honra e satisfação testemunhar a independência, rigor e profissionalismo
dos jornalistas que nos últimos dias conduziram reportagens, entrevistas e debates sobre este
assunto. O nosso trabalho não se esgotou ainda.
Nos próximos dias novos trabalhos jornalísticos serão apresentados dando perspectivas
diferentes e, muito provavelmente, divergentes sobre o Processo Casa Pia. Os
desenvolvimentos judiciais que surgirem serão igualmente enquadrados nessa ponderação.
Aproveitando as críticas e os comentários de diversos cidadãos e entidades sobre este assunto,
entendo que eles suscitam uma interrogação crucial da sociedade portuguesa: como debater e
interpelar o funcionamento da justiça? Que limites deverão ser observados nesse debate? Em
que circunstâncias perde um cidadão o direito a exprimir a sua opinião? Para efeitos
mediáticos como deve ser interpretado o princípio judicial de que uma sentença só é válida
quando transita em julgado? Quem tem legitimidade para se pronunciar sobre o desempenho
de um tribunal? E quem é atribuída essa legitimidade? Como, em suma e paradoxo, debater A
Justiça e a sua opacidade?
Com os melhores cumprimentos
José Alberto Carvalho
Diretor de Informação da RTP

Ø O LADO B DO DIA 11 DE JULHO
1. O programa LADO B de Bruno Nogueira do passado dia 11 de Julho foi objecto de muitas
reclamações de Telespectadores.
2. Já por várias vezes recebemos protestos sobre "o discutível mau gosto de certas piadas" que
ultrapassam o razoável bom senso da linguagem e sentido crítico de programas de humor que
não devem por esse estatuto específico estar acima das regras do respeito pela dignidade
devida aos cidadãos em geral.
3. No programa do passado dia 11 provocaram repúdio e condenação a forma e os conteúdos
expressos numa entrevista a um convidado, na qualidade de "estucador e extraterrestre".
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4. Obviamente, o apresentador não pode ser responsabilizado pelas afirmações proferidas
pelo seu convidado. Mas já o mesmo não se pode dizer sobre a responsabilidade do convite e
da condução da entrevista.
5. No caso concreto, não contesto a opinião manifestada por telespectadores "ofendidos nos
seus sentimentos e crenças religiosas". A sua posição parece-me justa e merece ser respeitada.
Lamento sim, como Provedor, a crítica severa que recebe alguma programação da RTP,
considerada por muitos telespectadores "de extremo mau gosto e de flagrante mediocridade",
"absolutamente inadmissível numa televisão estatutariamente obrigada a prestar serviço
público de qualidade". Preferiria que a programação da RTP não desse lugar a este juízo
público.
6. Não obstante reconhecer - como várias vezes tenho expresso junto dos Telespectadores
reclamantes - o carácter e estilo próprios do género humorístico, parece-me que este não deve
transgredir as fronteiras de ofensa pública.
Lisboa, 20 de Julho de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

Ø VOLTA À FRANÇA 2010
1. Tal como no ano passado, muitos telespectadores voltam a reclamar pelo facto da VOLTA À
FRANÇA ser transmitida em direto no canal fechado RTP-N (apenas aos fins-de-semana
também na RTP2). Não percebem os telespectadores a decisão da RTP de adquirir os direitos
de transmissão desta prova para depois dela só poderem usufruir aqueles que têm televisão
por cabo.
2. O ciclismo tem, efetivamente, muitos adeptos e pode até considerar-se um desporto muito
popular. Desde sempre a VOLTA À FRANÇA recolhe grande simpatia do público português.
3. Não me parece que seja aconselhável transmitir em direto em qualquer dos canais de sinal
aberto da RTP as longas etapas da VOLTA À FRANÇA. Mas já que os direitos foram adquiridos,
os telespectadores viam com interesse a transmissão do final das etapas em sinal aberto.
4. Quero deixar bem claro que tenho presente não competir ao Provedor interferir no
delineamento da programação. Contudo, não posso deixar de reconhecer que, em benefício
direto dos telespectadores que não dispõem de emissão por cabo, seria aconselhável um
maior aproveitamento dos direitos de transmissão da VOLTA À FRANÇA.
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Lisboa, 20 de Julho de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

Ø O MUNDIAL 2010
1. Entre 11 de Junho e 11 de Julho, o Campeonato do Mundo de Futebol - realizado com
grande sucesso na África do Sul - constituiu um grande evento global. Esse acontecimento
dominou a programação e informação da maior parte das televisões generalistas e de
desporto em todo o mundo.
2. Como se sabe, a RTP obteve, em exclusivo, os direitos de transmissão para o espaço
português dos jogos desse grande campeonato. Compreende-se, por isso, que a RTP
explorasse esses direitos, apresentando uma grelha especial dedicada a esse acontecimento.
Aliás, registe-se o excelente trabalho que a RTP fez sobre a componente desportiva do
MUNDIAL 2010.
3. Durante este período, foram muitos os telespectadores que escreveram ao Provedor,
acusando o facto do excessivo tempo dedicado à cobertura do MUNDIAL 2010, com a
distorção, não só dos telejornais, com sucessivas e longas aberturas, mas de toda a grelha de
programação, com a emissão de programas especiais. "Para a RTP" - diziam - "neste mês o
mundo reduzia-se ao campeonato de futebol". E se isto foi visível na RTP 1 e na RTP N, por
arrasto aconteceu igualmente na RTP i e na RTP: África.
4. Por seu turno, e dado o condicionamento dos direitos de transmissão dos jogos estarem
confinados ao território nacional, os portugueses residentes nos países estrangeiros
reclamavam por não poderem ver os jogos através da RTP.
5. Não posso deixar de reconhecer que, não obstante a escala global do acontecimento e o
sucesso de popularidade e interesse do MUNDIAL 2010 realizado na África do Sul, a RTP
exagerou no tempo concedido ao evento. Para uma estação de televisão com o estatuto de
serviço público fazer do Campeonato do Mundo de futebol o eixo principal de toda a
Informação e Programação durante todo um mês parece-me uma estratégia bastante
discutível e uma opção enviesada da hierarquização da importância dos acontecimentos que
fazem a atualidade do mundo e, neste especial momento, do país. Não pode a RTP, operador
de serviço público com os compromissos que tem com todos os portugueses, contribuir para
que se veja no futebol o grande «ópio do povo».
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Lisboa, 19 de Julho de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

Ø PROMOÇÕES ENTRE ESPAÇOS INFANTO-JUVENIS
O Provedor já por várias vezes tem tomado posição pública relativamente a promoções de
programas previstos para outros horários, particularmente reportagens, filmes e séries,
recomendando o máximo cuidado para que tal não aconteça nos intervalos de programas
infanto-juvenis.
Mau grado essas repetidas recomendações, alguns casos voltaram a acontecer, com natural
protesto por parte dos telespectadores, atentos ao universo mental das crianças.
Resta-nos mais uma vez recomendar aos responsáveis por estas emissões o máximo cuidado
sobre este assunto.
Lisboa, 26 de Maio de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

Ø OS FESTEJOS DO BENFICA CAMPEÃO
1. No passado dia 9 de Maio, o SPORT LISBOA E BENFICA sagrou-se campeão nacional de
futebol. Dada a incontestável popularidade desse clube com milhões de adeptos espalhados
por todo o país e até entre as comunidades portuguesas disseminadas por todo o Mundo, a
vitória foi celebrada em festas de rua que eclodiram por toda a parte.
2. O acontecimento desportivo e social foi objecto de longas reportagens por toda a
comunicação social, e como tal, também por parte da RTP.
3. Não obstante a grande popularidade do Benfica e a natural dimensão social de regozijo
manifestado por multidões que invadiram as ruas e deram elevadas audiências às reportagens,
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foram muitos os telespectadores que protestaram junto do Provedor, através de correio
electrónico, pelo facto do tempo exagerado que a RTP1 consagrou ao acontecimento,
alterando a sua restante programação. Muito especialmente, por ter dedicado ao evento os
primeiros 45 minutos do Telejornal das 20H.00, relegando para segundo plano e com um
deficitário tratamento todas as outras notícias do dia.
4. Não nos parece que esta reação possa simplesmente resumir-se a uma posição assumida
por simpatias clubistas adversárias. Parece-nos que, efetivamente, houve um exagero. A RTP
não pode ignorar, e deve dar relevo à vitória desportiva do Benfica e ao enorme
contentamento que invadiu o ânimo de milhões de portugueses. Mas não pode, nem deve,
perder a noção da hierarquização do valor dos acontecimentos e tão pouco subverter as
obrigações informativas do seu principal e consagrado Telejornal.
Lisboa, 20 de Maio de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

Ø COBERTURA DA VISITA PAPAL DE BENTO XVI
Relativamente à cobertura televisiva da visita do Papa Bento XVI a Portugal, recebemos por
estes dias numerosas mensagens dos telespectadores, manifestando, em regra, duas posições
extremas: umas concordam e elogiam a cobertura que a RTP fez a esta visita do Papa Bento
XVI; outras reclamam por considerarem excessivo o tempo dedicado pelas emissões da RTP a
este acontecimento e consequente alteração de toda a habitual programação.
1. Quanto à primeira posição, de algum modo, falam por si as elevadas audiências registadas
pela RTP nesses dias.
2. Quanto à segunda posição, parece-nos dever considerar o seguinte:
a) A projecção que a RTP deu a esta visita papal foi coincidente com o relevo dado por toda a
comunicação social portuguesa.
b) Aliás, a visita de um Papa da Igreja Católica a qualquer país, mesmo àqueles onde a religião
católica não é dominante, é sempre objecto de relevante mediatização por parte dos «media»
em geral, e em particular dos «media audiovisuais»;
c) No que respeita à RTP, efectivamente, poderia ter sido evitada a simultaneidade com a
RTPN;
d) Em relação à RTP Internacional e RTP África o objectivo era garantir essa transmissão para
os auditórios destes canais;
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e) Por sua vez, a RTP 2, canal em sinal aberto, assegurou sempre uma programação
alternativa.
3. Quanto às críticas a propósito de alguns jornalistas ou relatores, concordamos que estes
nem sempre primaram pela narração das cerimónias, emitindo opiniões e considerações
pouco apropriadas para o momento.
4. Igualmente na transmissão das cerimónias religiosas, não obstante os comentadores serem
de formação teológica, concordamos que, efectivamente, nalguns casos havia uma maior
preocupação pelos comentários do que pela descrição dos actos litúrgicos, prejudicando por
parte dos telespectadores o acompanhamento directo dos mesmos.
5. Compreendemos, contudo, que muitos cidadãos, em especial aqueles que não professam
uma crença católica ou cristã, ou sejam agnósticos, tenham achado exagerada a dimensão da
cobertura total a todos os actos deste visita de Bento XVI ao nosso país, replicando que
Portugal é constitucionalmente um país laico e não deve, por isso, privilegiar manifestações
religiosas. Mas entendo que é exactamente pela razão de garantia dessa laicidade e não por
estarmos num estado confessional, que os media podem relevar os eventos religiosos pelo
impacto que tenham junto dos cidadãos.
6. Todavia, conforme tenho notado noutras ocasiões, parece-me que a intenção da RTP não é
a de desrespeitar os cidadãos não católicos. A RTP ao dar este relevo à visita de Bento XVI quis
interpretar o sentido e a sensibilidade da grande maioria da população portuguesa que se
declara católica e regeu-se pelos seus critérios editoriais, porventura, não totalmente
consensuais.
7. Devo, por fim, recomendar que a RTP dê igual relevo à visita oficial de outro líder mundial
que, no concreto contexto social e cultural, se imponha aos «media» pelo seu «valor-notícia» e
pelo seu «valor-evento».
Lisboa, 19 de Maio de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

Ø DOCUMENTÁRIO «BIMBY»
1. Foram dirigidas ao Provedor do Telespectador queixas subscritas por telespectadores
referindo, sucintamente, que o documentário sobre a Bimby emitido em 25 de Abril p.p tinha
um marcado carácter publicitário, pelo que não é admissível que possa haver lugar à emissão
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deste tipo de programas sem qualquer indicação prévia. Ou então fora do espaço reservado a
este tipo de promoções, como é o caso das Televendas. Acresce, referem, a falta de qualidade
de tratamento e de abordagem que consideram inadmissíveis na RTP2.
2. Procedeu-se ao visionamento do programa em causa, tendo-se verificado tratar-se de um
documentário emitido no conjunto de documentários que constituiu a emissão da RTP 2 no dia
25 de Abril cerca das 17H20 - DIA D -, tendo-se solicitado ao Director da RTP 2 a sua posição
face ao teor das queixas apresentadas.
Em resposta, dirigiu-nos o referido responsável o seguinte texto:
"A utilização de uma máquina que não se encontra à venda em nenhuma loja está a alterar as
relações dos portugueses com a cozinha com a comida e mesmo as relações dento da família.
Essa máquina não é apenas um produto, acontece que só existe uma marca: a Bimby. Tendo
consciência de que não poderíamos tratar o fenómeno sem referir constantemente uma marca,
decidi, mesmo assim aceitar o risco de realizar um documentário sobre uma questão que é, a
todos os títulos, relevante na configuração de novas relações sociais. No documentário figuram
"doentes" da Bimby, mesmo quando afirmam o contrário (que preenchem bem o lado
caricatural da dependência de uma máquina). O universo dos detractores credíveis da Bimby
revelou-se mais curto do que à partida supúnhamos: só eram significativos os que tinham a
máquina, a tinha utilizado (ou desprezado) e posto de lado. Daí que só um discurso lhe é
adverso. A exibição da comunicação paradisíaca associada à Bimby foi utilizada para
configurar os sonhos que ela alimenta.
O documentário mostra como as pessoas ficam dependentes da Bimby, por que acham que ela
lhes altera a vida. Razão suficiente para lhe darmos atenção. Mas é claro: trata-se de uma
marca, não de um produto. Só havia outra hipótese: não dar conta destas alterações da vida
familiar."
3. Compreendo as razões indicadas pelo Director da RTP 2 para justificar a exibição do
documentário em causa que integrou o DIA D.
Todavia, quer-me parecer que estamos perante uma situação que requeria um
enquadramento e um tratamento mais amplo, de modo a permitir um distanciamento de uma
perspectiva e de uma dimensão publicitária que acabou por lhe ser atribuída.
Porque a exclusividade da Bimby como produto aumenta a probabilidade de confusão com a
marca, é por essa razão que o elemento diferenciador se encontra no modo de abordagem da
questão.
Lisboa, 5 de Maio de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira
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Ø REPORTAGEM "FILHA ROUBADA"
Muitos Telespectadores dirigiram-se ao Provedor, queixando-se da reportagem emitida sob o
título "FILHA ROUBADA", de autoria do Jornalista José Ramos e Ramos, questionando,
basicamente, a objectividade do trabalho em causa.
Foi dado conhecimento ao Jornalista do teor das queixas recebidas, solicitando-lhe que se
pronunciasse sobre as mesmas.
Em resposta, disse o Jornalista José Ramos e Ramos:
"A reportagem "Filha Roubada", emitida em 20 de Janeiro p.p., por mim realizada, com
imagem de Carlos Matias, edição e pós produção de Miguel Teixeira, sob a coordenação de
Mafalda Gameiro e com a direcção de José Alberto Carvalho e respeitou todos os aspectos
legais e o interesse jornalístico - como aliás foi afirmado antes do seu começo, já no final do
Telejornal por João Adelino Faria.
"Filha Roubada" é uma reportagem sobre uma menina de 8 anos que foi internada num
orfanato - Lar Betânia, em Vendas Novas, por não querer ver o pai, o que originou a sentença
de 22 de Junho p.p. do juiz Nuno Bravo Negrão.
Segundo essa sentença, a criança tem de ser sujeita à reconstrução da sua personalidade por
alegadamente sofrer de um Síndrome de Alienação Parental, cuja existência a Organização
Mundial de Saúde (OMS) não reconhece - conforme depoimento (inserido na reportagem)
recolhido na sede da OMS, em Genebra.
A sentença foi alicerçada num parecer do psicólogo Eduardo Sá, que me referiu na entrevista
gravada, que nunca viu a criança sobre a qual deu o parecer psicológico.
A sentença contraria as indicações da médica pedopsiquiatra Áurea Ataíde, citada nas
fundamentações da decisão do juiz. Nessas fundamentações fazem-se referências alegados
abusos sexuais à criança alegadamente pelo pai, verbalizados pela menina a uma técnica da
Associação de Chão de Meninos.
A elaboração da reportagem respeitou todas as normas deontológicas jornalísticas e os mais
elementares princípios do bom senso.
A reportagem foi feita após sentença proferida e era especificamente sobre a criança de nome
Maria, cuja face apareceu sempre desfocada, respeitando as Leis da República r e o Código
Deontológico dos Jornalistas - nomeadamente todo o articulado da Lei 64/2007 (Estatuto dos
Jornalistas).
A reportagem não era especificamente sobre o Lar Betânia e nada devo dizer sobre as
considerações que se tecem sobre jornalismo e sobre alguns depoimentos recolhidos nomeadamente sobre os sentimentos e posturas dos declarantes.
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O Lar Betânia é uma IPSS financiada pela Segurança Social e tem inscrito no seu frontispício,
em letras gigantescas - como é visível na reportagem - Lar Betânia, orfanato evangélico das
Assembleias de Deus. O Lar Betânia está indexado no portal da Aliança Evangélica Portuguesa,
conforme imagens inseridas na reportagem.
Todos os intervenientes na reportagem aceitaram ser filmados de livre vontade.
E todos os factos descritos estão comprovados com imagens e som.
Sempre que foram exibidas imagens da menina, para além do desfoque das imagens, fez-se a
distorção de voz. O mesmo sucedeu na gravação dos telefonemas autorizados pela mãe com a
pessoa que se encontrava do outro lado da linha telefónica - e que são incluídos para
esclarecimento da forma como está a ser educada agora a menina.
Não existe nenhum plano clínico para dar execução à polémica sentença do juiz Nuno Bravo
Negrão - uma vez que o Ministério do Trabalho e Segurança Social me enviou email afirmando
que o Lar Betânia não dispõe de corpo clínico e que apenas tem uma psicóloga para 29
crianças.
A criança é assistida pela pedopsiquiatra Áurea Ataíde, que já acompanhava a menina há dois
anos, na sequência da recusa determinada de Maria em ver o pai.
A reportagem sobre Maria teve o início após leitura de uma notícia do Diário de Notícias, em
16 de Setembro , assinada por Ana Tomás Ribeiro, a que se juntou um texto fornecido pela
minha editora Berta de Freitas, sob o título "Presa aos 7 anos de Idade", publicada no jornal
Expresso em 25 de Julho de 2009.
A referência ao Acórdão do Tribunal da Relação nada acrescenta à reportagem: O acórdão é
considerado nulo pela procuradora -geral adjunta de Évora, Maria Teresa Albuquerque. O
referido Acórdão é matéria ainda em litígio.
A reportagem "Filha Roubada" baseou-se na Acta da Conferência de Pais de 22 de Junho de
2009, que contem as fundamentações e a decisão do juiz Nuno Bravo Negrão em internar a
menina no referido Lar e com abundantes citações desse documento.
O visionamento atento da reportagem "Filha Roubada" desmente a existência de qualquer
resultado positivo com a menina. Pelo contrário todas as informações apontam no sentido
contrário, com uma predisposição da criança para o suicídio: "quero ir para o céu com a minha
mãe para estarmos as duas juntas".
O Lar Betânia está a violar normas constitucionais como é referido pelos advogados
intervenientes.
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Na reportagem, para além do presidente da Associação Sindical dos Juízes, António Martins,
são ouvidos Rogério Alves, ex-bastonário, António Marinho Pinto, actual Bastonário da Ordem
dos Advogados, Carlos Pinto de Abreu e Inês Carvalho Sá, especialistas em casos de maus
tratos sobre crianças, Clara Sottomayor, professor catedrática da Universidade Católica, Rute
Agulhas, perita forense em psicologia do Instituto de Medicina Legal, Áurea Ataíde, a médica
pedopsiquiatra de Maria e o médico pedopsiquiatra Emílio Salgueiro, professor catedrático
especialista em casos de maus tratos sobre crianças. Ninguém se expressa a favor do
internamento da menina de nome Maria. Nem sequer o autor do parecer do síndrome que
sustentou o internamento, o psicólogo Eduardo Sá, que admite na reportagem que a criança
poderá estar a ser vítima de maus-tratos.
É ouvida a mãe e não é ouvido o pai porque oficiou junto da RTP, através do seu advogado, no
sentido de não ser exibida qualquer som, imagem ou elementos seus.
Esta recusa do pai que não quis prestar qualquer esclarecimento e que, inclusive, mandou
identificar os jornalistas para apresentar queixa por ter sido abordado na via pública - situação
visível na reportagem - reforçou a decisão de contar o caso recorrendo à Ata da Conferência de
Pais de 22 de Junho.
Também foram feitas várias diligências no sentido do juiz Nuno Bravo Negrão explicar a sua
sentença, quer com pedidos elaborados por fax, quer com a deslocação de uma equipa de
reportagem ao Tribunal de Lagos. Falei também telefonicamente com o juiz Nuno Bravo
Negrão no seu número móvel e ele confirmou de viva voz a sua recusa em prestar qualquer
esclarecimento.
A reportagem não viola qualquer direito da cidadã menina Maria. Pelo contrário a reportagem
acaba por se tornar num apelo aos elementares direitos desta criança que se encontra
internada num orfanato por via de uma decisão que terá contornos ilegais, uma vez que se
baseia numa doença que não é reconhecida como tal nem pela Organização Mundial de Saúde,
nem pela Associação dos Psiquiatras Americanos, nem em Portugal pelo Colégio
Pedopsiquiatra da Ordem dos Médicos.
Acresce referir que a reportagem contem elementos que conduzem a situações que necessitam
de novas investigações jornalísticas e que certamente darão origem a nova reportagem.
Acresce ainda acrescentar que o interesse público deste caso advém também do facto das
circunstâncias em que ocorre puderem ser extensíveis a milhares de casais em conflito na
regulação do poder de parentalidade.
É importante referir que a reportagem - que teve 1 milhão e 63 mil espectadores, o quarto
programa mais visto nesse dia - deu já origem a várias iniciativas parlamentares,
nomeadamente a pedidos de esclarecimento do Bloco de Esquerda, através da deputada
Helena Pinto, no âmbito da Primeira Comissão Parlamentar Direitos, Liberdades e Garantias, e

- 39 -

de outros deputados cujo nome não estou ainda autorizado a revelar e que pertencem aos
Grupos Parlamentares do PSD, CDS e PS."
Embora aceitando-se as justificações apresentadas pelo Jornalista José Ramos e Ramos,
ressalta, contudo, evidente que determinados pontos não ficaram completamente
esclarecidos na reportagem, o que provocou algumas interrogações e levantou algumas
dúvidas traduzidas na leitura que certos telespectadores apresentaram nas suas queixas.
Lisboa, 23 de Março de 2010
O Provedor do Telespectador,
J. M. Paquete de Oliveira

NOTA: Tendo o provedor a informação que a apreciação deste caso decorre em juízo nos
Tribunais e na ERC entendeu não dever emitir outras considerações

QUEIXA DO MPD – MOVIMENRO PARA A DEMOCRACIA
De: Ana Paula Carreira
Enviado: terça-feira, 7 de Setembro de 2010 17:31
Para: José Alberto Carvalho
Assunto: Ofº 830/SG/2010 do MPD
Anexos: RTP Africa Nota protesto.pdf

Ao Director de Informação
Da RTP-África

Recebi do MPD – Movimento para a Democracia de Cabo Verde o ofício que transmito em
anexo.
De modo a estar habilitado a poder responder, vinha solicitar a V. Exa. se dignasse informarme sobre o que se passou.
Com os melhores cumprimentos.

O Provedor do Telespectador
J. M. Paquete de Oliveira
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De: Ana Paula Carreira
Enviado: terça-feira, 7 de Setembro de 2010 18:06
Para: jmo@rtp.pt
Assunto: FW: Ofº 830/SG/2010 do MPD

Ana Paula Carreira
Gab. Apoio Aos Provedores (CA)
ana.paula.carreira@rtp.pt
Av. Marechal Gomes da Costa, 37
1849-030 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 217 947 052 | www.rtp.pt
Por favor pense no ambiente antes de imprimir este e-mail.

De: José Alberto Carvalho
Enviada: terça-feira, 7 de Setembro de 2010 17:57
Para: Ana Paula Carreira; José Manuel Portugal
Assunto: Re: Ofº 830/SG/2010 do MPD

Caro Professor
Aguardo informação que solicitei ao responsável da DI com a tutela da informação da RTP
África, o subdirector José Manuel Portugal.

Com os melhores cumprimentos

José Alberto Carvalho
Director Informação RTP
On 2010/09/07, at 17:30, Ana Paula Carreira wrote:
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Ao Director de Informação
Da RTP-África

Recebi do MPD – Movimento para a Democracia de Cabo Verde o ofício que transmito em
anexo.

De modo a estar habilitado a poder responder, vinha solicitar a V. Exa. se dignasse informarme sobre o que se passou.

Com os melhores cumprimentos.

O Provedor do Telespectador

J. M. Paquete de Oliveira

Cf. ANEXO 1 – DO CAPÍTULO 3
De forma a não quebrar o contexto do relatório colocamos em ANEXO (ANEXO 1 – DO
CAPÍTULO 3) um outro extrato exemplificativo do conjunto de queixas apresentadas
pelos Telespetadores.
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CAPÍTULO III

4 - O PROGRAMA “A VOZ DO CIDADÃO”
A intermitência do programa “A Voz do Cidadão” marcou, e de modo bastante
sensível, este ano de prolongamento de mandato.
Como é do conhecimento geral, este programa, emitido entre o sábado e o domingo
de cada semana nos oito canais da RTP (conforme horário abaixo indicado), constitui,
de alguma maneira, a face mais visível da atividade do provedor do Telespectador.
Aliás, a interrupção a que esteve sujeito, de Maio a Setembro de 2010, indica
claramente essa caraterística. Foi durante este período (4 meses) que se verificou uma
baixa acentuada nos contactos de correspondência estabelecida entre os
Telespetadores e o provedor.

Mapa dos Horários nos Diferentes Canais RTP
Canal

Dia da Semana

Horário

RTP1

Sábado

21:00

RTP2

Domingo

14:45

RTPN

2” Feira

06:10

RTP i

Sábado

21:00

RTP África

Sábado

21:00

RTP Memória

Domingo

21:00

RTP Madeira

Sábado

21:40

RTP Açores

Sábado

20:45

Uma vez que estava previsto para o final do mês de Abril de 2010 o termo do segundo
mandato do provedor em exercício, foi publicamente anunciado esse terminus aos
Telespetadores naquele que deveria ter sido o último programa deste provedor. Nesse
programa, emitido a 24 de abril de 2010, o provedor despediu-se dos Telespetadores e
a imprensa fez eco desse facto. Aliás, no dia 22 de Abril, houve com todos os membros
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do Conselho de Administração da RTP e os dois provedores, o provedor do Ouvinte e o
provedor do Telespetador, uma reunião cuja agenda praticamente se resumiu a um
balanço da atividade e uma despedida de cortesia.
A suspensão do programa era assim um imperativo. Por outro lado, era admissível que
até à tomada de posse do/a novo/a provedor/a se observasse uma pausa na emissão
do programa do provedor. A este caberia planificar o programa, desde o seu formato
ao próprio nome e lugar na grelha, pois se a Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro,
estabelece que o provedor tem de realizar um programa com a duração semanal
mínima de 15 minutos, não determina nada quanto ao seu conteúdo e forma. Haveria
de decorrer sempre um período de vacância, de modo a que o/a novo/a provedor/a
conjeturasse o seu modelo de programa.

Porém, como é do conhecimento público, entre o Conselho de Administração da RTP,
a quem cabe a indigitação do/a provedor/a, e o Conselho de Opinião da RTP, a quem
cabe a homologação ou não homologação da personalidade indigitada, seguiu-se um
impasse que ainda perdura, pela recusa dada pelo Conselho de Opinião à indigitação
feita.

Numa primeira apreciação da situação criada já em Maio de 2010 e nos contatos
estabelecidos com o Presidente do Conselho de Administração foi entendido como
cauteloso, não reiniciar a emissão do programa, pois a qualquer momento esperava-se
a possível solução da nomeação do/a novo/a provedor/a.

Contudo, arrastando-se por demais o impasse dessa nomeação, na última semana de
Julho em reunião com a administradora, Dra. Teresa Pignatelli, ficou determinado
recomeçar o programa. Assim, durante Agosto, (mês aliás em que também nos anos
anteriores devida à caraterística programação de verão, “A Voz do Cidadão”
costumava ser interrompida) procederam-se aos necessários preparativos para o
programa voltar ao contato com os Telespetadores.

Deste modo, o quadro referente às emissões de “A Voz do Cidadão”, durante 2010, é o
seguinte:
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TEMAS E CONVIDADOS DO PROGRAMA «A VOZ DO CIDADÃO»

147º

O PROGRAMA DO
PROVEDOR

02-01-10

148º

A PRESENÇA DOS
JORNALISTAS DA RTP NAS
REDES SOCIAIS

09-01-10

149º

A FILOSOFIA DA
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DA RTP

16-01-10

150º

QUESTÕES MEDICAS
ERROS NAS NOTICIAS

23-01-10

151º

CANAL MEMORIA OU O
CANAL DA MEMORIA

30-01-10

152º

PRAÇA DA ALEGRIA /
PORTUGAL NO CORAÇÃO

06-02-10

153º

A RTP- N

13-02-10

154º

A TRAGEDIA NO HAITI

20-02-10

155º

O DESPORTO NA RTP

27-02-10

156º

A RTP 2

06-03-10

José Nuno Martins
Rui Araújo
Fernando Sobral
Tatiana Almeida
Helena Matos
Alfredo Maia
Carlos Andrade
João Barreiros
João Vieira
Susana Barros
Vanda Sá
Alexandre Delgado
Pedro Pyrrait
João Próspero
Luisa Pinheiro
Basílio Martins
Rute Portugal
Vasco Prazeres
Pedro Ribeiro Silva
Alice Vieira
Artur Agostinho
Nuno Artur Silva
Vasco Hogan Teves
Luis Correia
Artur Ferreira
Conceição Pereira
Filipa Pires
José Roberto
Luisa Calado
Nadine Navalho
Alberto Campos
Gustavo Cardoso
Jorge Mourinha
Joana Mendes
Luiz Quaresma
Joaquim Reis
Rosário Salgueiro
Hugo Gilberto
Manuel Silva
Miguel Barroso
Rui Cádima
Jorge Wemans – Director Rtp2
Paula Moura Pinheiro – Rtp2
Bruno Santos – Rtp2
Mauro Gonçalves
Bruno Vidal
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157º

A GRELHA DE PROGRAMAS
DA RTP

13-03-10

158º

RTP – AFRICA

20-03-10

159º

RTP – MADEIRA

27-03-10

160º

O ESTADO LAICO E O
TRATAMENTO DAS
RELIGIÕES NA RTP

03-04-10

161º

RTP – AÇORES

10-04-10

162º

BOM DIA PORTUGAL E
RTPI

17-04-10

163º

UM CERTO BALANÇO FINAL
INTERRUPÇÃO DO
PROGRAMA / RECOMEÇO DE
«A VOZ DO CIDADÃO»
O que se passou?

24-04-10

165º

TRATAMENTO DA SENTENÇA
DO “CASO CASA PIA”

25-09-10

166º

ERROS DE LINGUAGEM

02-10-10

164º

18-09-10

Inês Lourenço
Ana Filipa Pinto
Pedro Repolho
Fernando Sobral
Henrique Cruz
Inês David
Marta Rosales
Álvaro Macieira Coelho
João Nuno Nogueira – Dir. Adj. Prog. Rtp
Horácio Santos
Nuno Lopes
Nelson Silva
Mª Da Conceição
Ermelindo Quaresma
Eduardo Freitas
André Escórcio – Professor
Jaime Filipe Ramos - Gestor
Susana Ferreira
Ricardo Alves
Frei Bento Domingues
Ashok Hansraj – Comunidade Hindu
Tiago Martins
Samuel Pinheiro
Pedro Bicudo – Director
Joel Neto
Carlos Enes
Casa Dos Açores
António Dias
Álvaro Ferreira
José Romão
Daniel
José Fragoso – Dir. Programas RTP
Luis Garcia
Vasco Napoleão
José Fragoso
José Alberto Carvalho
Joel Neto
Ana Araújo
Susana Lavado
José Eduardo
Luis Evangelista
Álvaro Carvalho
José Barbosa
João Duarte
Alcides
Diogo Santos

- 48 -

167º

168º

PROGRAMAS E FORMAS DE
COMUNICAÇÃO
Sobre um anúncio dito
“Violento”

ALINHAMENTO DOS
TELEJORNAIS

09-10-10

16-10-10

169º

A CENTRALIDADE DE LISBOA
NOS TELEJORNAIS

23-10-10

170º

O TRIO DE ATAQUE

30-10-10

171º

O PLURALISMO DO DEBATE
S/ O ORÇAMENTO PARA
2011

06-11-10

172º

QUE COISAS BOAS SE PODEM
DIZER DESTE PAIS?

13-11-10

173º

O SERVIÇO PUBLICO DA RTP
NAS COMEMORAÇÕES DOS
100 ANOS DA REPUBLICA

20-11-10

174º

SEM TEMA DEFINIDO
Várias Queixas dos
Telespectadores

27-11-10

Francisco Louro
Luis Ferreira
Manuel Matos
Marisa Alexandra
António Figueiredo
Bruno Lima Santos – Subdirector Programas Rtp2
Jorge Alexandre Lopes – Director Programas
Rádio
Mário Figueiredo – Provedor Do Ouvinte
Carla Baptista
Depoimento de Alunos da Universidade Nova de
Lisboa
Ana Silveira
Inês Espojeira
Pedro Moura
Mariana Sousa
Tiago Ferreira
Rita Araújo
Ricardo Neves Costa
Pedro
Paulo Lepetri Carvalho
Guilherme
Jose Alberto Lemos (RTP)
Hugo Gilberto (RTP)
Ana Cordeiro
Maria De Fátima Carvalho
Pedro Rodrigues
Nuno Serra
Ana Bastos
Nicolau Santos
Ana Catarina Santos
Graça Pinho E Melo
Gustavo Cardoso
Susana Fonseca
Mafalda Gameiro
Cintra Torres
Jorge Wemans (Director Rtp2)
Paixão Da Costa
Tiago Rodrigues
Fernanda Rolo
Jorge Garrido
Rogério Gonçalves
Vitor Matias
Pedro Elias
Dalila Cid
Júlio Cardoso
Ana Rafaela Guimarães
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175º

A RTP E A PRODUÇÃO
NACIONAL

04-12-10

176º

PORTALEGRE NA AGENDA DA
RTP
outra vez,
ou
Centralidade de Lisboa

11-12-10

177º

O PROVEDOR
Ação e Programas Visto dos
Telespectadores

18-12-10

Ana Duro
Ana Pinto
Tiago Campos
Fátima Medeiros
Alcides Pereira
Mafalda Landeiro
Gaspar Garção
Beatriz Cruz
Albano Silva Portalegre
Celso Miranda
Claudia Pacheco
Eloisa
Sérgio Paulo
João Paulo Rato
Claudia Lamy

Desempenho do programa “A Voz do Cidadão”
Obviamente, a audiência média, dos programas “A Voz do Cidadão” ressentiu-se desta
interrupção, conforme se pode verificar nos quadros abaixo inseridos. Enquanto até
Abril de 2010, o programa, na RTP1, mantinha-se numa audiência média mensal na
ordem dos 8,5%, o seu recomeço, em Setembro de 2010, acusa um abaixamento
variável entre os 5,5% e os 7,5%.
Contudo, numa análise global às audiências da RTP1, nas noites de sábado, é
constatável que, em regra, “A Voz do Cidadão” alcança o 3º / 4º lugar nos programas
da RTP1 e fica entre os programas do Top15 dos vários canais, com emissão em
aberto.
E se tivermos em conta que aos sábados a “audiência média” aos canais de televisão
baixa e que, não obstante o seu lugar destacado na grelha de programas, o programa
tem em competição, regra geral, transmissões de jogos de futebol, a aceitação do
programa pelos Telespectadores parece bastante razoável.
Como se verifica, nos quadros abaixo transcritos, as audiências registadas indicam que
a média de Telespetadores é sempre variável entre 670 mil a 700 mil.
Registe-se, mais uma vez, a deferência que a Direção de Programas da RTP1 tem tido
para com o programa do provedor “A Voz do Cidadão”, em mantê-lo, em “primetime”, pelas 21 horas, logo em seguida ao “programa campeão”, o Telejornal.
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mo sempre temos notado nos Relatórios dos anos anteriores, o
Evidentemente, como
programa do provedor, “A Voz do Cidadão”, não está isento de críticas dos
Telespetadores.
Estes continuam a dizer que o provedor deveria ser muito mais incisivo nos
comentários que faz e deveria exigir uma sequência prática às advertências que faz ou
erros que aponta.

- 52 -

CAPÍTULO IV

5 - ATIVIDADES E FUNÇÕES DO GAP
Aquando da criação da figura dos provedores do Ouvinte e do Telespetador, e na
sequência de várias reuniões de trabalho com membros do Conselho de
Administração, ao tempo, para a formação do Gabinete de Apoio aos Provedores, foi
do entendimento da Administração, então presidida pelo Dr. Almerindo Marques,
prover este Gabinete com meios adequados às suas funções e “protegê-lo” com
características próprias que salientassem a dignidade a conferir a esta estrutura e aos
cargos de provedores, enquanto agentes atuantes por representação dos
Telespetadores / Cidadãos, fim último do serviço prestado pela RTP.
A Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro, no nº 1 do artº 23º - B consagra, de modo claro, “a
independência” dos provedores do Ouvinte e do Telespetador “face aos órgãos e
estruturas da concessionária do serviço público de rádio e televisão”.
Assim, na interpretação das tarefas que deveriam ser realizadas por esta função criada
pela Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro, e da disposição articulada no nº 1 do artº 23º C
dessa Lei (“A Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, S.A. faculta ao Provedor do Ouvinte
e ao Provedor do Telespetador os meios administrativos e técnicos necessários ao
desempenho das suas funções”), entendeu o Conselho de Administração prover esse
Gabinete, com pessoal administrativo, na seguinte composição: Chefia de Gabinete,
assessor – técnico de apoio as matérias jurídicas, uma funcionária técnica
administrativa de apoio técnico, uma secretária. Posteriormente o GAP, e, em especial,
para apoio mais direto ao provedor do Ouvinte passou a integrar um jornalista,
encarregado dos contatos com os Ouvintes e para auxílio à produção do programa “Em
Nome do Ouvinte”.
E essa constituição foi tida pelo Conselho de Administração como necessária ao apoio
para o funcionamento do exercício da missão do provedor (Ouvinte e Telespetador).
Por outro lado, como já se disse, entendeu o C.A. que era importante consagrar a
figura dos provedores, com o relevo infundido à sua competência e representação dos
Telespetadores da RTP. Por isso, criou a estrutura orgânica do Gabinete de Apoio aos
Provedores pela Ordem de Serviço nº 16 de 21.06.2006 (documento inserido adiante).
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Salienta-se ainda que, desde a sua formação em 2006, o GAP nunca recrutou
trabalhadores externos ao universo RTP. Antes reaproveitou funcionários
disponibilizados ou libertos por outras estruturas.
Ora, a verdade é que, e talvez na pressuposição de que os provedores do Telespetador
e do Ouvinte, cessavam os seus mandatos no decorrer deste ano de 2010 (em Abril e
Junho, respetivamente), a atual Administração da RTP foi adiando sucessivamente a
remodelação do GAP, extremamente “decapitado” pela inexistência de um Chefe de
Gabinete para responder, no plano administrativo, pelo funcionamento e
responsabilização das tarefas administrativas, e também a auxiliar técnica, entretanto
transferida para outro serviço, em Abril de 2010.
Com efeito, o GAP, no seu funcionamento sofreu as consequências deste
esvaziamento.
Só em 6.09.2010 foi nomeado para ocupar as funções de Chefia do GAP, acumulando
com as suas funções no DAJI, o Dr. António Ribeiro.
Por sua vez, só em 01 de Outubro o GAP foi provido de uma outra colaboradora para
as funções de apoio aos provedores e aos Telespetadores, a Dra. Teresa Rosa.
Esta nomeação previa, em especial, como estava previsto no programa do novo
provedor do Ouvinte, Prof. Mário ´Figueiredo, a abertura, em direto, de uma linha
telefónica de atendimento aos Ouvintes, o que até hoje não veio a acontecer, ao que
supomos, por atraso na aquisição da aparelhagem necessária.
O Dr. António Ribeiro responsável pela Chefia do GAP, propôs ao C.A. a reformulação
da constituição orgânica do GAP (conforme adiante se transcreve).
Em 14.12.2010 entendeu o atual Conselho de Administração da RTP, por despacho que
abaixo se transcreve, integrar o GAP na Direção dos Assuntos Jurídicos e Institucionais
(DAJI).
Não nos parece que desta integração resulte qualquer efetiva racionalização de meios
ou redução de despesas. Por outro lado, e ao contrário das intenções que
sobrevalorizaram as funções e o papel dos Provedores no universo do serviço público
de televisão e na sua relação com os Telespetadores, a perda de autonomia orgânica
do GAP, pelo menos simbolicamente, corresponde a um “enfraquecimento” da missão
cometida aos Provedores e à própria estrutura orgânica de apoio – o GAP.
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Pessoalmente sempre manifestámos ao C.A. a nossa discordância por esta decisão.
ALTERAÇÃO ORGÂNICA DO GAP
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Assim, atualmente desempenham funções no Gabinete de Apoio aos Provedores do
Ouvinte e do Telespetador a Dra. Maria do Carmo Arantes, a Dra. Teresa Rosa (desde 1
de Outubro de 2010), o jornalista Viriato Teles e Ana Paula Carreira (secretariado).
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Quadro do GAP
Criado em 2006
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CAPÍTULO V

6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
1 - Sendo este o último relatório que faço, a primeira recomendação que gostaria e
devo deixar é a da valorização da função desta instância de provedor por parte do
Conselho de Administração. Parto do princípio de que a intenção da criação da figura
do provedor junto do serviço público de televisão, concessão feita à RTP, não foi a de
instituir um cargo faz de conta para salvaguarda dos valores éticos e procura e
preservação da qualidade que devem distinguir, em televisão, um serviço público, mas
levar essa intenção às últimas consequências. Importa assim facultar não só “os meios
administrativos e técnicos necessários ao desempenho das funções”. Torna-se
imprescindível emprestar à função a dignidade própria ao cargo e a maior visibilidade
possível da razão e eficácia da sua função entre “quem faz a RTP” e “quem vê a RTP”.
Evidentemente que, neste aspecto, é grande a quota parte de responsabilidade e
capacidade de atuação do provedor. Não posso, por isso, nem o quero fazer, fugir às
fragilidades e insucessos que derivaram da minha personalidade e do meu
desempenho. Destes aspectos o próprio Relatório dá conta. E acima de tudo, cabe a
avaliação aos responsáveis da RTP e aos Telespetadores.
Contudo, e em prol de quem venha a continuar o exercício desta função, as mais valias
que podem resultar deste cargo têm de ser aproveitadas e valorizadas pelos
responsáveis da RTP.
Confesso que termino esta missão convencido de que, no subfundo da visão dos
responsáveis da RTP, há uma forte, embora não explicitada, desconfiança sobre a
razão da existência deste cargo e suas funções. Obviamente que este sentimento em
nada invalida a cordialidade manifestada nas relações institucionais e até pessoais.
2 – E assim, por isso mesmo, recomendo ao próximo/a provedor/a uma maior e mais
continuada insistência no capítulo da intercomunicação interna, transmitindo mais a
miúde a “substância pertinente” das mensagens dos Telespetadores e solicitando,
mais repetidamente, a indicação da conta em que estas foram tidas. Como é sabido, a
emanação de pareceres do provedor não tem qualquer sequência vinculativa junto dos
diretores. Mas, nem por isso, esta intercomunicação deve ter um efeito próximo do
zero ou da nulidade.
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3 - Em especial, a retificação, em tempo exato, por erro ou lapsos involuntários
cometidos na emissão de conteúdos, quer na vertente da Informação, quer na
vertente de Programas, não sendo muitas vezes possível, dadas as caraterísticas
específicas do meio televisivo, as emendas ou desculpas serem expressas através do
écran, não seria despiciendo – parecendo-me até recomendável – que, em secção
própria, na página web da RTP, aquelas fossem transmitidas aos Telespetadores ou a
quem de direito. Sendo o “direito de resposta” muito mais restritivo e de aplicação
legal estabelecida, esta prática de acusar o erro ou pedir desculpa da falha só
concorreria para uma maior transparência da vontade de servir sempre melhor, e em
observância de maior qualidade, os Telespetadores.
Por outro lado, a eficácia da função do provedor nas anotações que faz ou nos
comentários dos Telespetadores transmitidos aos responsáveis ficaria mais
evidenciada.
4 - Num contexto social e político, em que tanto se volta a discutir e mesmo a pôr em
causa o especial estatuto de serviço público de que goza a RTP, cabe à RTP, àqueles
que a dirigem e a fazem, serem os primeiros defensores desse estatuto – Ninguém os
poupará.
Na execução das normas e princípios contratualizados com o Estado, no cumprimento
dos critérios administrativos impostos pelas diretivas e legislações decorrentes das
medidas de austeridade da situação de crise que o País atravessa, mas igualmente – e
neste campo, cabe às competências do provedor fazer um apelo explícito – na
explicitação visível de assumidos critérios editoriais através de uma informação de
rigor, independente e de uma programação de qualidade e alternativa aos canais de
televisão comercial.
5 - Em relação à Informação é verdade que os escrutínios públicos exercidos sobre a
RTP são sempre mais exigentes. Em certa medida, alguns são eivados de uma
concepção preconceituosa que olha para a RTP como mais permeável às influências do
poder executivo ou à “voz do dono”. Como em anteriores Relatórios tenho deixado
bem explícito não compartilho desta posição preconceituosa. Reconheço o esforço
feito pela prática de um jornalismo de rigor e independente. Todavia, como à mulher
de César não basta ser séria, mas parecer, é evidente que a Informação da RTP tem de
contrariar pela prática este “estigma” com que muitos a maculam. De qualquer modo,
conforme se infere da preferência, em audiência máxima, que o conjunto dos
Telespetadores portugueses conferem aos serviços noticiosos da RTP, a marca de
informação da RTP continua em alta.
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Contudo, não quero deixar de recomendar os reparos que, ao longo deste ano, voltei a
fazer na cedência a certos conteúdos / informativos especulativos e de exploração fácil
da sensibilidade emocional de certas camadas de Telespetadores, que não podem, de
modo algum, ser “sinal distintivo” deste serviço público de televisão.
6 - Quanto à Programação sobre a qual também recaem críticas a algumas cedências
de fácil conquista das audiências é de salientar o esforço desenvolvido para aumentar
a produção nacional e a oferta de “produtos alternativos” à concorrência.
Porventura, a esse esforço não corresponde a disponibilidade financeira para
“proteger” com mais qualidade essa produção, nalguns casos, de nível bastante fraco.
Por outro lado, o alinhamento da grelha de programação joga muitas vezes contra a
ideia do cuidado de uma programação distinta e alternativa, daquela oferecida pelas
televisões privadas ou comerciais. Os programas concebidos na lógica de serviço
público não podem ser “escondidos” no planeamento dos horários da grelha. E
realisticamente , os Telespetadores só formulam a ideia / valor de um canal ou
estação, a partir dos conteúdos que vêem, nas duas ou três horas que a isso destinam.
7 - Registe-se o modo como a RTP cumpriu com o seu estatuto ao assinalar os 100
anos da implantação da República com documentários e filmes comemorativos, alguns
de elevada qualidade, conforme salientaram a crítica da especialidade e os prémios
obtidos.
8 - A Administração da RTP deveria tornar bem explícita, e de modo destacado, a
informação das obrigações que resultam do contrato em manter estruturas e meios
para as antenas dos canais África, Internacional, Centros Regionais das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, de forma a ficar bem claro o orçamento
consagrado à produção de Informação e Programação. As notícias habitualmente
divulgadas a propósito do financiamento não fazem essa distinção e o público só
refere a soma global do financiamento dado à RTP.
9 - Por outro lado, o contexto atual de televisão, à escala global, exige uma redefinição
das políticas que marcam a orientação, específica e de complementaridade, dos oito
canais da RTP. A política na estratégia adoptada para as antenas internacionais exige
uma revisão e um diferente posicionamento em ordem a que essa presença no Mundo
seja representativa e portadora de mensagem
Merece registo muito positivo a interação desenvolvida com a WEB. Porém, esta
interação não pode ser resultado de procedimentos espontâneos, mas de uma
planificação global e consentânea com articulações que não prejudiquem a “emissão
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tradicional” das antenas em aberto ou de cabo. Antes tragam o benefício total dessa
sinergia. Aliás, essa sinergia terá de ser estudada e realizada, com proveito para o
universo / RTP e os seus respectivos e diferenciados canais. A diversidade na oferta
dos conteúdos deve obedecer a uma complementaridade e nunca a uma
repetitividade como acontece, por exemplo, nos atuais noticiários da RTP2 e RTPN, em
simultaneidade. (Noticiário 18 / 20 e 19 Horas)
Igualmente, em relação à complementaridade com as vertentes mais culturais e de
serviço público da RTP2 importa veicular às audiências esta lógica, evitando
“transformar” a RTP2 num “gheto”.
10 - Por outro lado, continuam sem aproveitamento visível os Centros Regionais ou
Serviços que a RTP tem distribuídos por todo o território nacional. O aproveitamento
efetivo desses Centros teria de constituir uma marca bem assinalável da RTP.
Ora, com exceção do Centro de Produção do Norte (RTP / Vila Nova de Gaia), aliás cuja
valorização em estruturas e meios contrasta com o relativo abandono dos outros
Centros (Coimbra, Algarve, por exemplo) provoca, porventura, efeitos negativos na
coesão valorativa dos profissionais e recursos da RTP.
11 - Igualmente, um melhor e mais adequado aproveitamento do Centro de Formação
da RTP e das potencialidades que este reúne e oferece poderia secundar, com maior
eficácia e eficiência, a formação contínua, em todas as vertentes exigidas aos
profissionais da RTP.
12 - Iniciativas como aquela que desponta com a criação da Academia / RTP, em
campo aberto com profissionais e jovens e com interligação à Universidade, são de
elogiar até porque são uma valência não desprezível das outras formas de “serviço
público”.
É provável que muitas destas considerações finais sejam a repetição de outras já em
anos anteriores feitas. Contudo, e para não continuar a repetir, permitam-me que
conclua com as mesmas palavras escritas no Relatório de 2009:
“ Haverá quem pense que apenas cabe ao Provedor ser zelador do respeito da ética

profissional e dos códigos deontológicos. Não o entendi assim. E por isso, embora
conhecendo a relativa insuficiência vinculativa, insisti na procura de uma maior
qualidade de conteúdos, na emenda de erros, inexatidões e imprecisões, no culto da
língua falada e escrita. Procurei tomar a defesa dos direitos do cidadão, consciente de
que o público nem sempre tem razão nas queixas ou comentários que considera
“pertinentes”. Por isso, sujeito às debilidades e erros inerentes ao arbítrio de
considerar “pertinentes” e não “pertinentes”, fiz de “água mole” a bater em “pedra
- 66 -

dura”. Esta, por certo, não chegou a “furar”. Mas, também, procurei defender a
imagem pública dos profissionais da RTP. Quis desenvolver ao longo destes quase
quatro anos – não sei se consegui - aquilo que me atribuí desde a primeira hora – ser
“mediador” entre quem vê e quem faz televisão na RTP. Mas de pouco servirá
continuar a invocar argumentos em meu favor. Caberá sempre aos Telespectadores e
às Entidades competentes o juízo do meu trabalho.”
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ANEXO Nº 1 – DO CAPITULO 3 - OUTRAS QUEIXAS FORMAIS

1 - RECLAMAÇÃO SOBRE O CONCURSO “QUEM QUER SER MILIONARIO?”
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2 – DUVIDAS SOBRE O CONCURSO “PREÇO CERTO”
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3 – CARLOS CASTRO / PROGRAMA LADO B:
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4 – TRIO DE ATAQUE / QUEIXA DE RUI MOREIRA
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ANEXO 2 – DO CAPÍTULO 3
QUEIXAS DOS TELESPETADORES

Apresentamos neste Anexo (Anexo 2 – do Capítulo 3) o extrato exemplificativo de um conjunto
de queixas apresentadas pelos Telespetadores e enviadas aos Diretores de Informação ou de
Programas.
Destas, em muitos casos, não recebemos resposta, pois, conforme é sabido a Lei a tal não
obriga. De qualquer modo, ao incluirmos este anexo, pretendemos dar aos Telespetadores ou
aos eventuais leitores deste relatório uma amostra dos “conteúdos” que veiculam a
intercomunicação interna, ou seja, entre o Provedor e o GAP e os responsáveis pelas
diferentes Direções ou Serviços da RTP.

INTERCONUMICAÇÃO INTERNA

De: M. Carmo Arantes [maria.carmo@rtp.pt]
Enviado: quarta-feira, 6 de Janeiro de 2010 17:58
Para: 'José Fragoso'
Cc: ana.paula.carreira@rtp.pt
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORES
Senhor Director José Fragoso,

Recebemos inúmeras queixas de telespectadores de teor semelhante à que a seguir se transcreve.

Antes de tomar posição sobre a matéria, solicita o Provedor a posição dessa Direcção sobre a inserção
de tickers promocionais durante a emissão do Concerto de Ano Novo, com prejuízo para transmissão da
obra em questão.

Com os meus cumprimentos e os votos de um bom ano de 2010,

M. Carmo Arantes
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QUEIXA

“Acabo de assistir à retransmissão em diferido do concerto de Ano Novo, o que só por si seria motivo de
satisfação, mas que deixou de o ser pelo seguinte:
Teve a RTP a..." falta de vergonha"...de conspurcar a transmissão, fazendo-a acompanhar de anúncios
em rodapé.
Só alguém com nível..."abaixo de ZERO", se lembraria de colocar em rodapé anúncios a programas do
tipo "O Preço Certo" e outros...
...Inqualificável, e desnecessário...mas sintomático do grau de irresponsabilidade de quem não tem
sequer a noção do ridículo.
Faço votos e espero que o Provedor do Telespectador tenha uma posição firme e forte para bem de
todos.
Melhores cumprimentos”

De: M. Carmo Arantes [mailto:maria.carmo@rtp.pt]
Enviada: quinta-feira, 7 de Janeiro de 2010 18:38
Para: 'José Fragoso'
Cc: 'ana.paula.carreira@rtp.pt'; 'briolanja.vieira@rtp.pt'
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORES

Senhor Director José Fragoso,
Foram recebidas inúmeras queixas de telespectadores insurgindo-se contra o horário tardio da emissão
da série APOCALIPSE, manifestando interesse em que a mesma fosse emitida em horário compatível
para que tem obrigações laborais.
Nesse sentido, e afim da poder ser dada uma explicação satisfatória sobre os critérios determinantes da
escolha da hora de emissão, solicito informação relevante sobre a matéria.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes
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De: M. Carmo Arantes [mailto:maria.carmo@rtp.pt]
Enviada: quinta-feira, 7 de Janeiro de 2010 19:01
Para: 'José Fragoso'
Cc: ana.paula.carreira@rtp.pt; briolanja.vieira@rtp.pt
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR

Senhor Director José Fragoso,
Recebemos a queixa que se transcreve, dando-nos conta da discrepância de informação, consoante o
programa, relativa à previsão das temperaturas do ar.
Por se tratar de matéria que afecta a credibilidade da RTP junto dos seus telespectadores, entende o
Senhor Provedor dever a mesma ser tida em devida conta.

Com os meus cumprimentos,

M. Carmo Arantes

QUEIXA
“A minha mensagem é muito directa....
Ontem, dia 5 de Janeiro de 2010, os valores da temperatura máxima, para o dia 6:
- No Portugal em directo: 10º
- Na RTP N, antes das 20 h,: 13º
- No final do noticiário das 20 H: 15º·......
Que falta de rigor, Senhor Provedor.”

De: José Fragoso [mailto:jose.fragoso@rtp.pt]
Enviada: quinta-feira, 7 de Janeiro de 2010 19:08
Para: 'M. Carmo Arantes'
Assunto: RE: QUEIXA DE TELESPECTADOR
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Boa tarde Drª Maria do Carmo,
Esta queixa deverá ser encaminhada para a Direcção de Informação – e eventualmente para a Direcção
da RTP N –, uma vez que a meteorologia está integrada nos programas informativos.

Obrigado

M. Cumprimentos

Jose Manuel Fragoso dos Santos
Dir. Programas TV
jose.fragoso@rtp.pt

De: M. Carmo Arantes [maria.carmo@rtp.pt]
Enviado: quinta-feira, 7 de Janeiro de 2010 19:20
Para: 'Jose A. Carvalho'; jose.lemos@rtp.pt
Cc: ana.paula.carreira@rtp.pt
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Senhores Directores,

Reencaminho a queixa que erradamente enviei ao José Fragoso.
Muito obrigada e um bom ano de 2010!
M. Carmo Arantes

De: M. Carmo Arantes [maria.carmo@rtp.pt]
Enviado: quinta-feira, 7 de Janeiro de 2010 17:53
Para: 'José Fragoso'
Cc: ana.paula.carreira@rtp.pt
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Senhor Director José Fragoso,
- 104 -

Reportando-nos à queixa que transcrevemos, solicita o Senhor Provedor informação sobre os factos
invocados, a fim de poder ser dada resposta ao telespectador.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXA

“Ao ver hoje o "magazine consigo", deparo-me com um programa que foi para o ar em Junho de 2009,
ora se não tivesse as rubricas "agenda" e "sugestões" é de bradar aos céus o pouco ou nenhum respeito
demonstrado, pois nem devem ter visto o conteúdo do programa, senão vejamos: passam uma agenda
toda ela com eventos para JULHO DE 2009? Nas sugestões sugerem filme que já não está em cartaz?
Por favor passem programas mas não com tanta discrepância nas datas ou vejam se eles se adequam
no

tempo

a

quem

os

está

a

ver.

Respeito é o que se exige.”

De: M. Carmo Arantes [maria.carmo@rtp.pt]
Enviado: quinta-feira, 7 de Janeiro de 2010 19:01
Para: 'José Fragoso'
Cc: ana.paula.carreira@rtp.pt; briolanja.vieira@rtp.pt
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR

Senhor Director José Fragoso,
Recebemos a queixa que se transcreve, dando-nos conta da discrepância de informação, consoante o
programa, relativa à previsão das temperaturas do ar.
Por se tratar de matéria que afecta a credibilidade da RTP junto dos seus telespectadores, entende o
Senhor Provedor dever a mesma ser tida em devida conta.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes
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QUEIXA
“A minha mensagem é muito directa....
Ontem, dia 5 de Janeiro de 2010, os valores da temperatura máxima, para o dia 6:
- No Portugal em directo: 10º
- Na RTP N, antes das 20 h,: 13º
- No final do noticiário das 20 H: 15º·......
Que falta de rigor, Senhor Provedor.”

De: M. Carmo Arantes [maria.carmo@rtp.pt]
Enviado: terça-feira, 12 de Janeiro de 2010 16:41
Para: gabriela.santos@rtp.pt
Cc: ana.paula.carreira@rtp.pt
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Gabriela,

Na sequência do seu telefonema, o que consegui apurar sobre esta queixa é que a mesma nos foi
remetida no dia 3 de Janeiro às sete e tal da manhã, fazendo menção de que o programa tinha sido visto
“hoje”.
Como lhe disse, a Direcção de Programas (que contactei em primeiro lugar) deu-me a indicação de que a
emissão em causa havia ocorrido no Mobile.
Não consegui confirmar junto do telespectador a data da emissão nem o serviço em que a mesma foi
assistida, pois não atendeu o telefone. Caso consiga mais elementos, remeto-lhos.
Muito obrigada.
M. Carmo Arantes
Maria Carmo Arantes
Gab. Apoio Aos Provedores (CA)
maria.carmo@rtp.pt

De: M. Carmo Arantes [mailto:maria.carmo@rtp.pt]
Enviada: sexta-feira, 8 de Janeiro de 2010 17:27
Para: 'carlos.vargas@rtp.pt'
Cc: 'ana.paula.carreira@rtp.pt'
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
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Senhor Director Carlos Vargas,

Reportando-nos à queixa que transcrevemos, solicita o Senhor Provedor informação sobre os factos
invocados, a fim de poder ser dada resposta ao telespectador.

Com os meus cumprimentos,

M. Carmo Arantes

QUEIXA

“Ao ver hoje o "magazine consigo", deparo-me com um programa que foi para o ar em Junho de 2009,
ora se não tivesse as rubricas "agenda" e "sugestões" é de bradar aos céus o pouco ou nenhum respeito
demonstrado, pois nem devem ter visto o conteúdo do programa, senão vejamos: passam uma agenda
toda ela com eventos para JULHO DE 2009? Nas sugestões sugerem filme que já não está em cartaz?
Por favor passem programas mas não com tanta discrepância nas datas ou vejam se eles se adequam
no tempo a quem os está a ver.
Respeito é o que se exige.”

De: M. Carmo Arantes [mailto:maria.carmo@rtp.pt]
Enviada: sexta-feira, 15 de Janeiro de 2010 17:44
Para: francisco.teotonio.pereira@rtp.pt
Cc: noelia.macedo@rtp.pt; ana.paula.carreira@rtp.pt
Assunto: SUGESTÃO DE TELESPECTADOR

Francisco,
Este telespectador apresenta uma sugestão muito interessante. Será exequível?
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Fico a aguardar que me dê a sua opinião.
Muito obrigada e um b.f.d.s.
M. Carmo Arantes

SUGESTÃO:

"Exmos. Senhores,
Hoje em dia, a Internet é o local de eleição de muita gente para ler e ver notícias. No entanto, ler
notícias ainda é bastante mais fácil do que ver, A RTP disponibiliza o vídeo das emissões do
telejornal, mas encontrar uma notícia em específico é bastante complicado...
Quando quero ler uma notícia, abro uma página de um jornal online, pesquiso pelos títulos das
notícias e rapidamente encontro as notícias ou sobre os assuntos dos quais quero obter
informação.
Se quiser ver uma noticia, tenho que abrir o vídeo do telejornal e ficar assistir ao telejornal todo,
e esperar que o tema seja referenciado, porque nem sei se o tema que eu ando á procura
passou no telejornal ou não.
Porque não disponibilizar na Internet, para além do telejornal dividido em partes de 15 minutos, o
telejornal dividido por notícias? Seria bem mais eficiente para quem procura um notícia
específica, ou um determinado tema.
Com os melhores cumprimentos,"

De: Francisco Teotónio Pereira [francisco.teotonio.pereira@rtp.pt]
Enviado: domingo, 17 de Janeiro de 2010 23:21
Para: 'M. Carmo Arantes'
Cc: noelia.macedo@rtp.pt; ana.paula.carreira@rtp.pt
Assunto: RE: SUGESTÃO DE TELESPECTADOR

O MEU TELEJORNAL foi um conceito que lançámos, precisamente no Telejornal, no início do ano
passado. Desde então este inovador serviço, que permite ao público aceder a TODAS AS NOTÍCIAS dos
noticiários da RTP e ver aquelas que mais interessam a cada um, tem sido largamente promovido quer
nos noticiários, quer no rodapé que passa sistematicamente em todos os blocos noticiosos da RTP.
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Por isso a minha estranheza ao perceber que, como o telespectador, também a Maria do Carmo
desconhece a existência deste serviço!

Está disponível a partir da HOMEPAGE do site da RTP, em www.rtp.pt (banner azul do lado direito,
mesmo por baixo da primeira notícia) ou na páginas das notícias em http://noticias.rtp.pt (2º link do topo
da página).

Qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos!

Francisco Teotónio Pereira

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: sexta-feira, 23 de Abril de 2010 18:08
Para: José Fragoso
Cc: Briolanja Catarina Oliveira Vieira; Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORES

Senhor Director José Fragoso,

Têm sido dirigidas ao Provedor várias queixas relacionadas com a eventual suspensão da emissão das
séries “PAI À FORÇA” e “LIBERDADE 21”, facto que os queixosos relacionam com a estreia de uma nova
série.
A fim de podermos dar resposta aos telespectadores queixosos, agradecíamos um esclarecimento sobre
as causas daquelas alterações.

Com os meus cumprimentos,

M. Carmo Arantes
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De: Maria Carmo Arantes
Enviado: sexta-feira, 30 de Abril de 2010 18:00
Para: Jorge Wemans
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORES
Senhor Director Jorge Wemans,

Encarrega-me o Senhor Provedor de lhe remeter, por todas, a queixa que a seguir se transcreve.

QUEIXA

“O programa emitido na rtp2, DOMINGO 25 Abril pelas 17.30 sobre a BIMBY.
É UMA PERFEITA ESTUPIDEZ. QUEM RECEBEU DINHEIRO POR ISTO???
Não é admissível que passe este tipo de programas.
Desde a falta de qualidade ao carácter de VENDA / PUBLICIDADE não admissível nesta RTP2.
LAMENTAVEL...”
Com os meus cumprimentos,

M. Carmo Arantes

De: Ana Paula Carreira
Enviado: sexta-feira, 14 de Maio de 2010 16:07
Para: 'jose.fragoso@rtp.pt'
Assunto: Queixa de Telespectador
Exmo. Senhor
Director de Programas
Encarrega-me o Senhor Provedor de lhe remeter a queixa abaixo transcrita.
Com os melhores cumprimentos.
Ana Paula Carreira
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QUEIXA:

“Ola bom dia,
Venho mais uma vez solicitar o Sr. Provedor par averiguar o que se passa com a emissao Portugal Sem
Fronteiras (RTPi).
Mandei varias vezes e também telefonei para a RTPi e numca me deram resposta aos e-mails que
mandei. Em causa està a emissao Portugal sem Fronteiras, que haviam de ter vergonha em nao
responder aos telespectadores, é de lamentar o comportamento deles!
Manda-mos varios e-mails para a emissao PSF, eis aqui uma copia:
Ola,
Vejo a vossa emissâo pela qual vos felicito.
Gostaria um dia de participar na vossa emissâo, para vos contar coisas e loisas... dos portuguêses que
vivem
no norte de França e Belgica.
Gostaria de fazer um apelo à comunidade portuguesa que vive no estrangeiro de participar na criaçâo de
uma web radio
international em lingua portuguesa, aonde toda a gente de todos os paises possam participar em directo
na
produçâo de emissôes de radio.
Este projecto esta em andamento, e gostariamos de o apresentar na vossa emissao.

Agradecendo,
Cumprimentos,

Peço ao Sr Provedor, que examine o porquê do silencio e também se me permite a falta de respeito dos
dirigentes da emissao Portugal sem Fronteiras.
Estou a sua disposiçao por telefone ou mesmo marcar um encontro com o sr. Provedor em Lisboa na
RTP
nota: é favor desculpar a ausencia de acentos nas palavras do texto redigido, o meu teclado nao dispoe
dos acentos portugueses.
Subscrevo-me com estima e consideraçao.”
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De: Maria Carmo Arantes
Enviado: terça-feira, 18 de Maio de 2010 17:43
Para: José Fragoso
Cc: Briolanja Catarina Oliveira Vieira; Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR

Senhor Director José Fragoso,

Recebemos de um telespectador o mail que a seguir se transcreve, chamando-lhe a sua melhor
atenção para a questão apresentada pelo queixoso.
Com os meus cumprimentos,

Pel' O Provedor do Telespectador,

M. Carmo Arantes

QUEIXA:
Assunto: Problemas de programacao e fusos horarios
Resumo: Exmo. Snr. Provedor do Telespectador
17 de Maio de 2010
Pensei que, depois do meu e-mail do dia 15 de Abril, os problemas da programação da RTP
Internacional se iriam resolvendo, mas estou em crer que se têm vindo a avolumar.
Na verdade parece-me que os problemas têm-se tornado maiores, ao ponto de eu estar com
maiores dificuldades em reduzir o impacto das trocas, omissões e falta de pontualidade mínima
exigível da apresentação dos programas.
Desta vez só vou citar um problema que afecta milhares, se não milhões de telespectadores: a
persistência em serem consideradas dez horas de diferença entre Lisboa e Sydney/Melbourne.
De facto, em 15 de Abril alertei para o facto de a diferença horária ser de nove horas desde 5 de
Abril, nada tendo sido mudado até agora.
Espero que a manutenção das dez horas de diferença não representem uma determinação da
entidade responsável em ignorar a minha lembrança.
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Com isto, espero não voltar a incomodar quem quer que seja na Rádio Televisão Internacional.
Subscrevo-me, com os meus cumprimentos,

From: Noélia Leal Macedo
To: edite@bluewin.ch
Sent: Monday, May 17, 2010 5:06 PM
Subject: Reclamação teletexto

Exmª Senhora,

Recebemos a sua reclamação sobre o teletexto e estamos a escrever-lhe no sentido de tentarmos
esclarecer o que se passa. Na reclamação que nos enviou disse que o Teletexto estava escrito numa
outra língua, mas o que quer dizer com esta expressão? Os textos estão ilegíveis, com caracteres
esquisitos ou os texto estão mal escritos em mau português?
Diga-nos também, por favor, qual é a página do Teletexto em que verificou esta anomalia.
Obrigada
Cumprimentos,
Noélia Macedo

From: Edite [mailto:edite@bluewin.ch]
Sent: terça-feira, 18 de Maio de 2010 21:22
To: Noélia Leal Macedo
Subject: Re: Reclamação teletexto

muito obrigada por atender ao meu pedido, quero confirmar que ao abrir o teletexto, liga automáticamente
á página 100, esta onde se deveria poder ler o indice do teletexto , mesmo isto tudo já eu não consigo
decifrar, na pág.494 esta dos euromilhões, só posso mesmo decifrar europa (isto por conheçer a pág) e
europa está escrito Eypona ou melhor em frente ao 494 está escrito PTn tebto 494 TEP 18MAN (o N ao
contrário) por debaixo dos nrs. do Euromilhões está CEMAHA 20/10 por debaixo disto np3. H+E.
noptyran Eypona (onde devia estár EUROPA) em frente onde se encontram por debaixo os valores em
euros está escrito Eypoc, por debaixo de todos os algarismos está a verde escrito EHTpaAa a amarelo
está escrito Totonotapnac e na mesma linha a cor azul está escrito Aecnopto. espero que estes dádos a
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possam ajudar a encontrar o problema, todos as pág se encontram indecifráveis para mim, ou é uma
lingua estrangeira, talvez grego ou polaco? Russo não me parece, não sei! algo não comum nas escolas
portuguesas!!!. agradeço muito, e despeço-me com os melhores cumprimentos, Edite Pedro.

De: Noélia Leal Macedo
Enviado: quarta-feira, 19 de Maio de 2010 12:11
Para: Gabinete de Tecnologias; Ana Cristina Malheiros Falâncio
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: FW: Reclamação teletexto
Cristina,

Podemos ajudar esta senhora? Será um problema do fornecedor de televisão?
Obrigada.

Cumprimentos,

Noélia Macedo

De: Ana Paula Carreira
Enviado: quarta-feira, 19 de Maio de 2010 11:25
Para: José Alberto Carvalho
Cc: Judite Fernanda Jesus Rocha Sousa
Assunto: vidas contadas

Exmo. Senhor Director de Informação
Exma. Senhora Directora Adjunta de Informação
Bom dia,
Por indicação do Senhor Professor Paquete de Oliveira, envio a queixa abaixo, recebida de um
Telespectador.
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Com os melhores cumprimentos.
Ana Paula Carreira
Gab. Apoio aos Provedores

QUEIXA:
Assunto: vidas contadas
Resumo: Exmo Provedor (ou equipa do provedor),
frequentemente reparo em inúmeras situações de entrevistas no terreno em que aparentam ser
violados princípios de salvaguarda da identidade e da privacidade que importa referir.em
concreto refiro-me neste caso particular ao programa vidas contadas a que estou a assistir neste
preciso momento. primeiro um jovem foi filmado na estação de santa apolonia em absoluto
estado de embriaguez, sem que lhe fosse salvaguardada a imagem, na impossibilidade óbvia de
ele próprio a solicitar. Teria sido fácil apenas desfocar o rosto, cuja exibição nada acresceu ao
conteudo da reportagem.
Mais grave, na zona para onde a reportagem seguiu asseguir foi identificado quase ao m2 o local
de residência ilegal de alguns desafortunados que ali encontraram abrigo. A denuncia exaustiva
do local onde se encontravam aquelas pessoas mais uma veznada acresceu à reportagem. No
entanto a inspecção e despejo que a cãmara de Lisboa levará a cabo amanha de manhã, no
abandonado quartel do exército, ao ladoda empresa de transportes resende em Xabregas (??),
essa já não pode ser evitada.Tenho a dizer que gosto tanto do programa como da Judite de
Sousa que é uma jornalista exemplar. No entanto a inocência e as boas intenções não podem
ser desculpa para o desleixo activo.
Um programa que mostra (e bem) a vida dificil de algumas pessoas no país, deve ser mais
cuidado na forma como as apresenta.
Amanha irão haver mais 4 pessoas à procura de um novo abrigo na cidade de Lisboa.
Desta vez e sem necessidade a reponsabilidade é vossa.

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: terça-feira, 22 de Junho de 2010 16:12
Para: José Fragoso
Cc: Ana Paula Carreira; Briolanja Catarina Oliveira Vieira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
Senhor Director José Fragoso,
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Recebemos de um telespectador a queixa que reencaminhamos, e relativamente à qual lhe solicitamos
os esclarecimentos pertinentes, de modo a responder ao queixoso.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXA:

Tenho vindo a verificar que, cada vez com maior frequência, alguns programas da
RTP1 previstos para certos dias e certas horas, principalmente durante a
madrugada, não chegam a ser exibidos. Embora esta prática seja habitual noutros
canais (principalmente na TVI), o facto de a RTP1 ser um canal público deveria ser
motivo suficiente para isso não acontecer. Um exemplo recente foi o da
madrugada do sábado 19 para o domingo 20 de Junho passado. Anunciava-se,
tanto quanto pude ler na programação publicada nos jornais "Sol" e "Expresso", o
filme "Leonard Cohen - I'm Your Man" a partir das 3:15. Pois lá estive eu sem
dormir até essa hora, à espera do referido programa, e ele não foi emitido. Acabei
por ir para a cama já depois das 4:00, quando começaram as "Televendas".
Parece-me que isto é um claro desrespeito pelos telespectadores, daí esta
mensagem.

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: terça-feira, 22 de Junho de 2010 18:27
Para: António Fragoso
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
António Fragoso,

Recebemos de um telespectador na Austrália a queixa que a seguir se transcreve.
Será que está por dentro desta questão, de modo a poder esclarecer-nos sobre o que se passa
com o envio destes programas?
Muito obrigada.
M. Carmo Arantes
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QUEIXA:
Senhor Provedor,
Somos uma familia de 4 que vive na Australia desde 1984. So recentemente comecamos a
poder ver noticias Portuguesas num canal de televisao dedicado aos imigrantes chamado SBS2.
Todos os dias as 12:10 da tarde, este canal reserva 30 minutos para as noticias de Portugal, o
que da muita alegria aos nossos nationais que aqui vivem. Todos os dias tenho o cuidado de
programar a gravacao do programa para vermos a noite, tal como se estivessemos em Portugal,
embora com 24 horas de atrazo. O problema e que a maior parte das vezes, a SBS2 tem de se
limitar a pedir desculpa por nao transmitir o programa devido ao mesmo nao ter sido enviado
pela RTP1. Isto entristece-nos e alem disso abre Portugal a criticas, dado que os
telespectadores sao entao obrigados a ver um Interludio de 30 minutos sobre meteorologia.
Sera possivel que alguem se esqueca de transmitir o programa para a Australia dois ou tres dias
por semana? Nos receamos que, se esta situacao continua, a SBS2 pudera cancelar o programa
Portugues e convidar outro Pais, que saiba cumprir as suas obrigacoes de provedor, para ocupar
o seu lugar.
Agradecendo desde ja a atencao de vossa excelencia, desejo a todos um optimo dia de trabalho.

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: terça-feira, 22 de Junho de 2010 17:47
Para: Miguel Barroso
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: V MEIA MARATONA DO DOURO VINHATEIRO - QUEIXA DE TELESPECTADOR

Miguel Barroso,

Temos esta queixa de um telespectador relativa a factos que, a serem verídicos, são graves.
Será que pode elucidar-me sobre o que se passou, de modo a poder dar resposta ao queixoso?

M.Carmo Arantes

QUEIXA:
Venho por este meio lamentar a forma como a RTP omitiu a "tentativa de massacre público"
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ocorrida na V Meia Maratona Douro Vinhateiro, que esta transmitiu em diferido na RTP2, assim
como nos noticiários transmitidos.
Ainda por cima sendo a televisão oficial do evento, maiores responsabilidades teria. Deste modo
a RTP juntou-se aos cobardes da organização que pretenderam esconder todas as
desumanidades praticadas a milhares e milhares de atletas.
Não se percebe como estiveram os carros da RTP até muito tempo depois da prova do local e
nem única notícia sobre o assunto foi dada. Não se percebe o se retransmite a prova mais tarde
e nem uma única notícia a falar do assunto foi dada.
Milhares e milhares de pessoas foram obrigadas a fazer mais de 15km de prova sem qualquer
abastecimento de água perante cerca de 31ºC.
Eu vi pessoas a beber do chão, eu vi pessoas a procurar água em garrafas no chão e no caixote
do lixo, eu pessoas a beber água de poças no chão, eu vi pessoas a irem para o hospital.
Nunca vi tamanha desumanidade à minha frente!
Foi UMA VERGONHA para todos a situação vivida incluíndo, para a RTP que omitiu a situação.
Não faltaram milhares de pessoas disponíveis para prestar os seus depoimentos do que se tinha
passado, mas não, a RTP limitou-se a entrevistar meia dúzia de pessoas que estavam à sombra
a aplaudir.
O que os jornalistas da RTP fizeram, ou melhor não fizeram, foi demasiado grave, e devem ser
seriamente punidos por tal. A omissão de um acontecimento tão grave como o que se passou é
uma falha gravíssima do código deontológico.
Eu nem quero imaginar se, à semelhança de outras provas, o Sr. Primeiro Ministro tivesse
participado. Seria um escândalo nacional durante semanas. Assim esconde-se o caso.
Com profissionais assim a RTP não vai muito longe.

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: terça-feira, 20 de Julho de 2010 16:59
Para: José Alberto Carvalho; José Fragoso; Miguel Barroso
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: PARECER EMITIDOS PELO PROVEDOR DO TELESPECTADOR - CAMPEONATO DO
MUNDO DE FUTEBOL
Anexos: PARECER PT - MUNDIAL 2010.doc
Senhores Directores,
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Encarrega-me o Senhor Provedor do Telespectador de remeter Parecer relativo à alteração da
programação em razão do Campeonato do Mundo de Futebol, elaborado na sequência de inúmeras
queixas recebidas de telespectadores sobre a questão, e que será divulgado na página do Provedor.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: sexta-feira, 30 de Julho de 2010 17:45
Para: Noélia Leal Macedo
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
Noélia,

Transcrevo uma queixa recebida, solicitando-lhe uma explicação para dar ao telespectador.
Muito obrigada.
M. Carmo Arantes

QUEIXA:
“Venho por este meio contacta-lo, devido a uma anomalia que verifiquei, ao tentar
aceder aos vídeos por vós disponibilizados. Quando tentei abrir, qualquer um dos
vídeos, estes não se encontram disponíveis, surgindo a mensagem: vídeo não
encontrado.
Agradecia que verificassem esta questão, para que nós telespectadores, tenhamos
acessos aos melhores programas já transmitidos.
Desde já o meu obrigado.”·
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De: Maria Carmo Arantes
Enviado: sexta-feira, 30 de Julho de 2010 18:21
Para: Vitor Manuel Gonçalves Joaquim Mendes
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
Vítor Mendes,

Na ausência para férias do Luís Silveira, reencaminho-lhe este mail recebido de um telespectador,
solicitando-lhe o favor de me dar indicação do sucedido, a fim de poder dar resposta ao telespectador.
Com os meus cumprimentos (e agradecimentos),
M. Carmo Arantes

QUEIXA:
“Bom dia.
No passado dia 19 de Julho, foi exibido o capítulo nº9 da 2ª temporada de "Dexter", de seu nome
"Resistance is Futile".
Uma semana depois, no dia 26 de Julho, seria expectável que fosse exibido o capítulo nº10 da mesma
(2ª) temporada, de seu título "There´s Something About Harry".
Tal não aconteceu, no entanto, uma vez que, no seu lugar, foi transmitido o capítulo nº11, da 2ª
temporada. Designado, "Left Turn Ahead".
Justificável.
Pacientemente, aguardarei Vossa resposta. “

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quinta-feira, 5 de Agosto de 2010 17:49
Para: José Alberto Carvalho
Cc: Ana Paula Carreira
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Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
Senhor Director,

Reencaminho-lhe esta queixa de um telespectador, no sentido de a questão apresentada ser avaliada e,
se for o caso, corrgida.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXA:

“Exmos. Srs.,
Boa tarde,
Verifico já quase há 1 ano que na emissão do Telejornal das 20h00, aparece em rodapé
a informação do índice Dow Jones que anda à volta dos 2.200 pontos. Esta informação
é do índice Nasdaq 100 ou Nasdaq Composite, índice que mede o sector tecnológico
norte-americano. O índice Dow Jones já desde Novembro de 2009 em cerca de 10.000
pontos. E estranho que não exista uma área de supervisão que corrija este tipo de erros
relacionados com informação dos mercados accionistas a passar todos os dias em
horário nobre (20h00). Ao ver o Telejornal aparece sempre com este erro. Ainda pensei
que seria uma situação pontual, mas na realidade o erro todos os dias persiste.·
Com os melhores cumprimentos,”

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quinta-feira, 5 de Agosto de 2010 17:25
Para: Bruno Lima Santos
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
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Senhor Director Bruno Santos,

Relativamente à queixa que a seguir se transcreve, solicito-lhe o favor dos esclarecimentos pertinentes,
de modo a podermos dar resposta ao telespectador queixoso.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXA
“Há uns meses começaram a dar aos domingos a nova série "V", deram para aí 3
episódios e depois deixaram de dar sem qualquer explicação, para meu espanto há
cerca de 3 domingos atrás começaram outra vez com a série, voltaram a dar novamente
3 episódios e no último domingo já não deu e não está na programação do próximo.
Acho que isto é uma falta de respeito para com os telespectadores, até parece que
estão a gozar connosco. Gostaria de saber se afinal a série é para continuar ou não e
em caso afirmativo que a dêem até ao fim e não aos soluços, com espaços de meses
entre
os
episódios.
Já agora, gostava de dizer que se está a passar o mesmo com a série? Dois homens e
meio? No Canal 2 que dava às 20:45 h.”

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quinta-feira, 5 de Agosto de 2010 17:37
Para: José Fragoso; António Fragoso
Cc: Ana Paula Carreira; Briolanja Catarina Oliveira Vieira
Assunto: SATISFAÇÃO DE TELESPECTADORES
Senhores Directores,

Por indicação do Senhor Provedor, venho dar conta de que vários telespectadores residentes no
estrangeiro – principalmente na zona da Califórnia – se dirigiram ao Gabinete de Apoio aos Provedores
manifestando o seu enorme agrado pelos novos programas CONTACTO.
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Consideram que a reformulação efectuada apresenta resultados muito positivos e, tal como dirigiram
imensas queixas relativas ao modelo anterior, tecem agora os maiores elogios à nova série daqueles
programas. Temem apenas que o novo modelo possa não ser para continuar.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quinta-feira, 5 de Agosto de 2010 17:18
Para: José Alberto Carvalho
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
Senhor Director,
Por indicação do Senhor Provedor, reencaminho-lhe, para conhecimento, a queixa enviada por um
telespectador.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXA:
“Exmo Senhor
Desde quinta-feira da semana passada, dia 29 de Julho, vi nos serviços noticiosos da
RTP1 a mesma notícia por 4 (quatro) vezes!
Trata-se da questão da menina de 4 anos a quem foi pedida a declaração de IRS.
A notícia termina com a informação de que houve engano no número do contribuinte e
que o assunto já foi resolvido. Mesmo assim, a RTP repete 'ad nauseam' a notícia,
sempre apresentada em tons dramáticos pelo 'pivot' de serviço. Com que intuito?
Parece-me que o único efeito que conseguem é diminuir ainda mais a auto-estima dos
telespectadores e a confiança que as pessoas têm nas instituições. Parabéns por esse
serviço público!”
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De: Maria Carmo Arantes
Enviado: terça-feira, 10 de Agosto de 2010 18:18
Para: José Fragoso
Cc: Ana Paula Carreira; Briolanja Catarina Oliveira Vieira
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORESr
Importância: Alta
Senhor Director José Fragoso,

Recebemos algumas queixas relacionadas com a alteração de emissão de séries, reencaminhando-lhe,
por todas, a que se segue.
A fim de podermos dar resposta cabal às questões colocadas, agradecia os esclarecimentos pertinentes
sobre a questão.
Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXA:
“Venho por este meio mostrar a minha indignação, ao ver hoje que a série portuguesa
"Pai à Força" foi substituída pela "Conta-me como foi". Ora para um telespectador que
estava a acompanhar uma série assiduamente e vê-la agora substituída por outra (ainda
por cima a começar no episódio 50) torna-se muito desagradável. Peço desculpa, mas é
um péssimo trabalho duma estação de televisão pública. Isto é brincar com os
contribuintes.”

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: sexta-feira, 13 de Agosto de 2010 16:33
Para: José Alberto Carvalho
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORES
Senhor Director José Alberto Carvalho,
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Encarrega-me o Senhor Provedor de lhe remeter as duas queixas que a seguir se transcrevem, em
ordem a que às mesmas seja dada a devida nota.

Com os meus cumprimentos,
M. Carmo Arantes

QUEIXAS:
“No dia 12 de Agosto o Telejornal do canal 1 das 13h apresentou uma reportagem sobre os incêndios que
decorrem em Portugal, para meu espanto o apresentador do telejornal refere varias vezes ao Parque
Natural do Geres por causa do incêndio também referido na mesma reportagem, desta vez por um
jornalista, o Parque nacional da Serra da Estrela, O erro destas 2 designações é que o Parque Nacional e
único em Portugal, é o PNPG (Parque Nacional Peneda Geres, e a serra da Estrela insere-se no Parque
Natural Da Serra da Estrela. Sei que é uma observação que pode parecer um pouco picuinhas, mas se
são atribuídas designações ás áreas protegidas, temos que as conhecer para falar sobre estas.”
“Uma jornalista, numa reportagem sobre fogos na quarta-feira disse uma expressão que, embora correcta
não deveria ter sido utilizada naquela ocasião: "o vento ajudou à FESTA". Acho que ela deveria ter
escolhido melhor as palavras a utilizar.”

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quarta-feira, 17 de Novembro de 2010 16:52
Para: Maria Ferreira
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importância: Alta
Fátima,
Por indicação do Senhor Provedor, transcrevo, para conhecimento, uma das queixas enviadas por
telespectadores, referente à última edição do programa “PRÓS & CONTRAS”.

M. Carmo Arantes
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QUEIXA:
“Acabo de visionar um debate entre candidatos a bastonários da OA. Sou membro de outra OA,
representativa de grupo socioprofissional regulado e cujos membros exercem profissão de interesse
público não menos relevante. Enquanto cidadão e telespectador, além de arquitecto, gostaria que o
contributo desta classe (e dos seus membros que se propõem à eleição) pudesse também merecer
idêntico enfoque e tempo de antena. A eleição para os órgãos sociais da Ordem dos Arquitectos terá
lugar a 25 de Novembro. Será que a televisão de serviço público ainda vai a tempo? Será televisão de...”

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quarta-feira, 24 de Novembro de 2010 18:24
Para: Teresa Paixão
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXAS DE TELESPECTADORES

Teresa,
Conforme falámos, segue uma das queixas recebidas sobre a série de conteúdo cristão.
Ficamos à espera da designação daquela que nos referiu com histórias do Corão.
Obrigada.
M. Carmo Arantes

QUEIXA:
“Venho, por este meio, transmitir o meu protesto acerca da transmissão de uma série de animação –
'Gigi, a princesinha de Deus' no período matinal de animação infantil. Devo dizer que tenho apreço por
essa programação e julgo ser, em geral, um excelente serviço que presta a televisão pública. Acontece
que a série que é alvo do meu protesto, tem conteúdo declaradamente religioso (cristão)e tal, em nome
de uma educação racional e isenta dos meus filhos, não posso aceitar. Relembro que a República
Portuguesa é um Estado laico em que existe separação do Estado e igrejas. O conteúdo religioso numa
série infantil não é neutro. As crianças não têm a capacidade de julgar o valor relativo que tem uma
mensagem religiosa e como tal poderão tomá-la com estatuto factual análogo ao restante. Não o tem,
trata-se de propaganda ou no mínimo proselitismo cristão. Nesta série, personagem reza, os pais
transmitem-lhe ideias como sejam o 'pecado', a existência - apresentada facto - de Deus e a série termina
com um texto bíblico. Tal coisa afronta o direito que tenho como pai de esperar que a televisão pública
não exiba mensagens religiosas - fora de tempo próprio (e.g. 'Eclesia, 'A Fé dos Homens') e sobretudo a
crianças. Considero que as crianças, tendo ainda uma capacidade limitada de julgamento podem ser
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muito permeáveis a mensagens religiosas que, expondo com naturalidade factos indemonstrados e que
são do foro da crença, poderão as crianças aceitá-los como equivalentes à realidade consensual e
objectiva da Vida. Mais, a apresentação de forma 'naturalizada', de uma mensagem religiosa (e cristã em
particular) é um desrespeito pela liberdade que muitos portugueses que são agnósticos, ateus, têm outra
religião ou não a têm, ver os seus filhos expostos a conteúdos religiosos na televisão pública.
Venho assim, solicitar que deixe de ser exibida a referida série.”

De: Maria Carmo Arantes
Enviado: quarta-feira, 24 de Novembro de 2010 18:32
Para: José Alberto Carvalho
Cc: Ana Paula Carreira
Assunto: QUEIXA DE TELESPECTADOR
José Alberto,

Por indicação do Senhor Provedor, remeto-lhe, para conhecimento, o texto de uma queixa dirigida a este
Gabinete, relativa ao facto de a RTP não ter noticiado a atribuição de um prémio a uma novela
portuguesa.
Cumprimentos.
M. Carmo Arantes

QUEIXA:
“Muitas vezes os jornais diários da RTP noticiam prémios importantes obtidos por Portugueses por esse
mundo fora, e enaltece esses feitos com orgulho. Uma das notícias mais importantes do dia de hoje (23
de Novembro de 2010) a nível cultural (senão uma das notícias do ano) foi o feito inédito de uma obra de
ficção Portuguesa ter ganho um Emmy: o equivalente aos Óscares para programas de TV. Porém, a RTP
ignorou completamente esta notícia, tanto no Jornal da Tarde como no Telejornal! Acontece que a obra
de ficção que ganhou o Emmy foi uma telenovela da TVI! Apesar de eu não gostar de telenovelas, penso
que esta é uma notícia bastante relevante, sem mencionar o facto de que a RTP costuma noticiar os
resultados dos Óscares, Globos de Ouro, os Grammy, e os próprios Emmy, mesmo que não haja
qualquer contribuição nacional. Por isso, não posso deixar de criticar a redacção da RTP por esta
flagrante falta de isenção, uma censura claramente motivada por motivos de concorrência entre canais de
televisão rivais!”
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De: Inês Santos [mailto:inessantos@ateaofimdomundo.com]
Enviada: terça-feira, 7 de Dezembro de 2010 17:14
Para: Paquete de Oliveira
Assunto: FW: Por favor ajudem-me...
Importância: Alta

Professor,

Na segunda-feira recebi o telefonema deste telespectador que é invisual e que face à deficiência de que é
portador tem algumas queixas.
Nada mais pude fazer do que pedir-lhe que enviasse a reclamação que reencaminho para si.
Não sei se em programas futuros iremos abordar esta temática, mas era minha "obrigação" fazer-lhe
chegar esta reclamação.

Inês Santos

RECLAMAÇÃO DE SERGIO ELEUTERIO:

De: sergio [mailto:s.eleuterio@sapo.pt]
Enviada: terça-feira, 7 de Dezembro de 2010 16:54
Para: Inês Santos
Assunto: Por favor ajudem-me...
Importância: Alta

Cara Sr.ª Inês Santos
Conforme falado em anterior contacto telefónico remeto-lhe a carta que fiz as diferentes estações
de televisão das quais infelizmente não obtive qualquer resposta e espero que com a sua ajuda e
com o apoio do Sr. Provedor possamos abanar um pouco a mentalidade de quem se “esquece” de
todo o tipo de telespectadores com necessidades especiais, e estou disponível para expor
publicamente caso o aceitem no programa “Voz do cidadão”.
Muito obrigado pela sua ajuda e espero que consigamos alterar alguma coisa quanto mais que
não seja a forma como olham para as noticias…
Sérgio Eleutério
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QUEIXA DE TELESPECTADOR:
Sérgio Eleutério
Praceta Gomes Leal nº 24 r/c B
2635-602 Rio de Mouro
Tel. 963945608
E-mail s.eleuterio@sapo.pt

Assunto: Recorrente dificuldade

Exmmos. Sr. Ou Sr.ª,

Sou um atento teleespectador de muitos dos vossos programas de informação (e não só)
e gostaria de interceder junto de vós com o intuito de vos chamar a atenção algo que tenho já de
algum tempo a esta parte sobre as vossas reportagens feitas no estrangeiro e dou como exemplo
este grave problema que varre a Russia ou mesmo a Polónia com os incêndios no primeiro e as
cheias no segundo isto para vos chamar a atenção que é bastante frustrante para quem como eu
sofrem de dificuldades visuais e que não conseguem lêr as legendas constantes nas reportagens
claro que eu sendo fluente em inglês não sinto qualquer necessidade de dobrar as reportagens em
que se utilize a lingua inglesa mas a verdade é que sigo atentamente o vosso serviço informativo e
quando passam as reportagens não entendo nada e vou dar outro exemplo que aconteceu durante
os jogos Olímpicos de 2008 em Pequim sendo eu um admirador das tradições asiáticas fiquei
devastado quando nas partes mais interessantes das reportagens não houve cuidado da vossa
parte em dobrar muitas ou mesmo nenhuma das peças de reportagem que passaram nos vossos
espaços informativos.

E no outro dia estava a assistir a uma reportagem que não me recordo do canal e a minha
esposa alertou-me para o facto da reportagem ser portuguesa e estar legendada o que me deixa
duplamente triste pois a unica justificação que encontro para a legendagem dessa e doutras
reportagens é o facto de possibilitarem o seu entendimento para pessoas com dificuldades
auditivas com o qual não me interpretem mal sou totalmente a favor desse método para facilitar o
acesso a todos fico triste quando vejo canais a fazerem isso ou terem uma ferramenta disponivel
na teletexto de legendagem para programas nacionais e nós pessoas com deficiências visuais
somos literalmente marginalizados porque não vejo qualquer interesse em dobrar as peças de
reportagem feitas em paises estrangeiros e notem que não falo em dobrá-los todos basta pelo
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menos dobrar as que se tratam de paises com linguas estrangeiras mais distante da nossa
cultura.

Sei que esta exposição poderá nada representar para vós mas acreditem que para mim e
muitos como eu é extremamente frustrante tentar seguir um espaço informativo que no nosso
caso é muitas das vezes a unica fonte de informação a nivel nacional e mundial que dispomos
devido a evidente incapacidade de usufruir de jornais sermos completamente ignorados nas
nossas dificuldades com a audição de algo que nos poderia interessar numa lingua que não
dominamos e peço que façam um exercicio que se trata do seguinte tentem ver um noticiário com
os olhos fechados só sendo um extraordinário poliglota conseguirá ter acesso a todas as noticias
que são tratadas, e notem que dessas noticias excluo as que são apresentadas em linguas mais
conhecidas como é o caso da inglesa, espanhola, e apesar de eu não a dominar bem a francesa
pois estas com maior ou menor dificuldade acredito que as entenderemos mas agora as linguas
asiáticas ou da europa de leste é quase impossivel entender...

E espero que não entendam esta exposição como uma proposta para que tudo na televisão se
assemelhe a televisão espanhola onde tudo é dobrado não é esse o intuito pois julgo que com
tanta oferta dos canais presentes em todas as grelhas televisivas haverá sempre possiblidade de
escolha dentro dos programas mais generalistas mas não nos programas informativos, e a única
coisa que pretendo é chamar a atenção para o facto de todos nós sentirmos imensas dificuldades
nisto e que com o vosso apoio e maior abertura para este problema acredito que estando mais
informados para esta problemática poderão estudar alguma forma de ultrapassar este obstaculo e
proporcionar tambem a nós informação ilimitada e perceptivel mesmo aos nossos olhos...
Muito Obrigado,
Sérgio Eleutério

De: Paquete de Oliveira
Enviada: terça-feira, 7 de Dezembro de 2010 19:22
Para: Ana Paula Carreira
Assunto: FW: Por favor ajudem-me...
Importância: Alta

Olá
Julgo que é melhor enviar este e-mail para os Serviços de Multimédia
Bom trabalho
JMPO
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De: Ana Paula Carreira
Sent: quinta-feira, 9 de Dezembro de 2010 10:05
To: Francisco Teotónio Pereira
Cc: Até ao fim do Mundo - Inês Santos (inessantos@ateaofimdomundo.com); Paquete de Oliveira
Subject: FW: Por favor ajudem-me... - QUEIXA DE TELESPECTADOR
Importance: High

Bom dia Dr. Teotónio Pereira,

Por indicação do Senhor Provedor do Telespectador, envio a queixa deste Telespectador.

Cumprimentos.

De: Francisco Teotónio Pereira
Enviada: quinta-feira, 9 de Dezembro de 2010 18:46
Para: Ana Paula Carreira
Cc: Até ao fim do Mundo - Inês Santos (inessantos@ateaofimdomundo.com); Paquete de Oliveira
Assunto: RE: Por favor ajudem-me... - QUEIXA DE TELESPECTADOR

Cara Ana Paula,

O tema reportado na carta – possibilidade de dobragem das reportagens com intervenções em línguas
estrangeiras - é da responsabilidade da Direcção de Informação.

O Gab. Multimédia também tem um serviço de adaptação de conteúdos para Públicos com Necessidades
Especiais:
– Legendagem de programas em português (via Teletexto), dirigido a pessoas surdas e com deficiências
auditivas
- Áudio-descrição, dirigido a pessoas cegas ou amblíopes
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Mas trabalhamos programas na íntegra (documentários, séries, ficção nacional, etc.), e não excertos ou
peças informativas.

Obg

De: Ana Paula Carreira
Enviado: sexta-feira, 10 de Dezembro de 2010 9:49
Para: José Alberto Carvalho
Cc: 'jmo@rtp.pt'
Assunto: FW: Por favor ajudem-me... - QUEIXA DE TELESPECTADOR

Exmo. Senhor
Director de Informação

Dado ser um assunto da competência da Direcção de Informação, reenvio esta queixa de um
Telespectador invisual.

Melhores cumprimentos.
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ANEXO Nº 3 - DO CAPÍTULO 4 - TEXTO-PIVOTS DO PROVEDOR DO TELESPECTADOR

O PROGRAMA E A ACÇÃO DO PROVEDOR
147-Aº programa – emitido a 02-01-10
Pivot 1 (Único)
O PROGRAMA DO PROVEDOR,
COMO TODOS OS OUTROS PROGRAMAS,
ESTÁ SUJEITO AO ESCRUTÍNIO DOS TELESPECTADORES.
RECEBE CRÍTICAS E DISCORDÂNCIAS:
OU PORQUE NÃO GOSTAM DO MODELO ADOPTADO,
OU DOS ASSUNTOS ESCOLHIDOS,
OU DAS OPINIÕES EXPRESSAS…
MAS, MUITO ESPECIALMENTE; OS TELESPECTADORES
DISCUTEM A EFICÁCIA DA ACÇÃO DO PROVEDOR.
ENTENDEM QUE, QUER NA PROGRAMAÇÃO,
QUER NA INFORMAÇÃO,
OS COMENTÁRIOS E PARECERES DO PROVEDOR
TÊM POUCO OU NENHUM EFEITO.
FOMOS À RUA OUVIR TELESPECTADORES.
PEDIMOS, TAMBÉM, A OPINIÃO ESPECIALIZADA
DE ALGUNS EX-PROVEDORES DE MEDIA
E DE JORNALISTAS, CRÍTICOS DE TELEVISÃO.
FICAREI ATENTO.

OS JORNALISTAS DA RTP E O USO DAS REDES SOCIAIS
148º Programa emitido a 09-01-10
Pivot 1
O DIRECTOR DA INFORMAÇÃO DA RTP,
O JORNALISTA JOSÉ ALBERTO CARVALHO,
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ENVIOU UMA MENSAGEM AOS JORNALISTAS DA RTP,
NO SENTIDO DE ALERTAR SOBRE A RESPONSABILIDADE
QUE LHES É EXIGIDA NOS ESPAÇOS PÙBLICOS
COMO AQUELES EM QUE SE TRANSFORMARAM
AS DITAS REDES SOCIAIS, TAIS COMO O «FACE BOOK»
O TWITTER, OS BLOGUES, ETC..
ESTE DOCUMENTO COM O OBJECTIVO,
- NO DIZER DO PRÓPRIO DIRECTOR DE INFORMAÇÃO, DE SALVAGUARDAR A «CREDIBILIDADE JORNALÍSTICA» DA RTP
LEVANTOU ALGUMA POLÈMICA,
E ATÉ TEVE FORTE REACÇÃO DA PARTE DO
SINDICATO DOS JORNALISTAS…
A QUESTÃO MERECE UMA REFLEXÃO:
??? TERÃO OS JORNALISTAS DA RTP
ESPECIAIS RESPONSABILIDADES
AINDA MESMO QUANDO, INDIVIDUALMENTE,
DIFUNDEM CONTEÚDOS NAS «REDES SOCIAIS»???
EM QUE LIMITES??? EM QUE CONDIÇÕES???

Pivot 2
APÓS A EDIÇÃO DAS DECLARAÇÕES DOS ENTREVISTADOS,
PARECE-ME PODER CONCLUIR O SEGUINTE:
OBVIAMENTE, QUALQUER INTERVENÇÃO
DOS JORNALISTAS NAS REDES SOCIAIS
È DE RESPONSABILIDADE PESSOAL,
E NUNCA PODE VINCULAR
A RESPONSABILIDADE EDITORIAL DA RTP.
A LIGAÇÃO À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO
NA QUAL TRABALHAM, TRAZ-LHES COMPROMISSOS ESPECIAIS.
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JÁ A AFIRMAÇÃO DE QUE NUNCA O JORNALISTA
POSSA DIZER NA INTERNET, NADA
QUE NÃO POSSA DIZER NUMA PEÇA DA RTP,
PARECE-ME UM EXAGERO.
NÂO ME PARECE QUE TENHA HAVIDO
DA PARTE DO DIRECTOR DE INFORMAÇÃO DA RTP
QUALQUER INTROMISSÃO NA LIBERDADE INDIVIDUAL
DE CADA JORNALISTA.
NEM TÃO POUCO ESTAS RECOMENDAÇÕES
FEREM O DIREITO `LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
POR FIM, DIGA-SE: É INEGÁVEL A UTILIDADE
DA PRESENÇA DE JORNALISTAS NAS «REDES SOCIAIS»,
NA SUA AFIRMAÇÃO DE CIDADÃOS
E COMO FORMA DE DIALOGAREM
COM O PÚBLICO PARA QUEM TRABALHAM.

A FILOSOFIA DA PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA RTP
149º PROGRAMA – emitido a 16-01-10
Pivot 1
PELOS DEPOIMENTOS DOS DIRECTORES
DE PROGRAMAS DA RTP 1 E DA RTP 2, AQUI EDITADOS;
A MÚSICA, SEJA AQUELA CLASSIFICADA DE LIGEIRA,
OU AQUELA DITA CLÁSSICA OU ERUDITA,
NÃO ESTÁ AUSENTE DESTES CANAIS.
ANTES, SEGUNDO ELES; TEM UMA PRESENÇA ASSINALÁVEL,
E TALVEZ ATÉ COM FREQUÊNCIA SUPERIOR
À HABITUAL EM CANAIS ABERTOS AO GRANDE PÚBLICO.
…. ENTÃO??? PORQUE SERÁ QUE RECEBO QUEIXAS
DE MUITOS TELESPECTADORES
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DE QUE A RTP NÃO LIGA À MÚSICA CLÁSSICA
E NÃO EVIDENCIA UMA POLÍTICA CULTURAL
EM RELAÇÃO À MUSICA EM GERAL?

Pivot 2
PARECE-ME EVIDENTE
QUE CONFRONTANDO AS OPINIÕES
DOS DIRECTORES DE PROGRAMAS DA RTP 1 E 2
COM AQUELAS RECOLHIDAS JUNTO DE TELESPECTADORES
E DE ALGUNS PERITOS NESTA MATÉRIA,
A RTP NÃO CONSEGUE FAZER PASSAR
UM «SINAL DISTINTIVO» DE COMO TRATA A MÚSICA,
VALOR CULTURAL E PATRIMONIAL DE ELEIÇÃO.

Pivot 3
EU SEI QUE ALGUNS AUTORES DISCORDAM
DESTA DIVISÃO: NÃO HÁ MÚSICA ERUDITA E LIGEIRA
HÁ MÚSICA….
MAS A VERDADE È QUE A PROGRAMAÇÃO DIVIDE-A.
EM RELAÇÃO À MÚSICA LIGEIRA,
PROVAVELMENTE É GRANDE A DISPERSÃO
NAS MAIS DE 17 MIL HORAS QUE DURANTE UM ANO
OS DOIS CANAIS ESTÃO EM ANTENA.
REGISTE-SE, CONTUDO, O CUIDADO QUE TEM HAVIDO,
NO PROGRAMA «PORTUGAL NO CORAÇÃO»,
EM DIVULGAR NOVOS MÚSICOS.
RELATIVAMENTE À MÚSICA CLÁSSICA
TALVEZ ESTA SURGE ESCONDIDA
PELOS HORÁRIOS DE TRANSMISSÃO,
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COMO ACONTECE NA HORA TARDIA DO PROGRAMA «PALCOS».
MAS VOLTAM AQUI DUAS QUESTÕES:
POR UM LADO, A APREENSÃO QUE O PÚBLICO TEM DA
PROGRAMAÇÃO DA TELEVISÃO
É AQUELA QUE FORMA SOBRE AS 2 OU 3 HORAS QUE VÊ.
POR OUTRO LADO, DA PARTE DOS PROGRAMADORES
É INDISFARÇÁVEL A PREOCUPAÇÃO PELAS AUDIÊNCIAS.
NO FUNDO, É SEMPRE A VELHA QUESTÃO:
PODE A QUALIDADE DE UMA TELEVISÃO
SER COMANDADA POR UM GRANDE PÚBLICO???
UM PROGRAMA COMO O DE ANTÓNIO CARTAXO NA RDP 2
NÃO FICARIA MAL NA RTP.

QUESTÕES MÉDICAS
150º Programa – emitido a 23-01-10
Pivot 1
A SAÚDE É UM DOS PROBLEMAS MAIS SENSÍVEIS
PARA A POPULAÇÃO PORTUGUESA.
OS TELESPECTADORES ACOMPANHAM
COM ESPECIAL ATENÇÃO AS NOTÍCIAS DIVULGADAS,
ATRAVÉS DOS MEDIA E PARTICULARMENTE DA TELEVISÃO.
NÃO ADMIRA POR ISSO QUE MUITOS TELESPECTADORES
OBSERVEM, COM ESPÍRITO CRÍTICO,
O MODO COMO SÃO DADAS CERTAS NOTÍCIAS
SOBRE QUESTÕES MÉDICAS E DE SAÚDE.
EMBORA OS TELESPECTADORES, EM GERAL, LOUVASSEM
A CONDUTA DA RTP NA CAMPANHA DESENVOLVIDA
PARA A PREVENÇÃO E PRIMEIROS CUIDADOS A TER
COM O SURTO DA GRIPE A (H1N1), APRESENTAM TAMBÈM
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ALGUMAS QUEIXAS: LAMENTAM, POR EXEMPLO:
A REPETIDA EXIBIÇÃO DAS IMAGENS
DE UMA CRIANÇA A SER VACINADA
E A REACÇÂO DESTA NO ACTO DA VACINAÇÃO,
IGUALMENTE, REPROVAM O MODO CONFUSO
E SEM DISTINÇÃO ENTRE A CAUSA E O EFEITO
COMO FOI NOTICIADO O CASO DA PERDA DOS FETOS.
POR MÃES RECEPTORAS DA VACINA
ESTAS SITUAÇÕES – DIZEM – NADA CONCORREM
PARA UMA COLABORAÇÃO DOS CIDADÃOS.
MAS HÁ OUTROS CASOS E EXEMPLOS COMO VAMOS VER.

Pivot 2
COMO OBSERVÁMOS NAS EXPLICAÇÕES MÉDICAS
RECOLHIDAS NESTE PROGRAMA,
EFECTIVAMENTE, IMPORTA TER MAIOR CUIDADO
COM DETERMINADAS NOTÍCIAS
A REPORTAR SITUAÇÕES E CASOS DE SAÚDE.
NOTICIAR DE FORMA INCORRECTA OU INDEVIDA
LANÇA CONFUSÂO, INSEGURANÇAS
E ATÉ ANSIEDADES.
CHOCAM AS PESSOAS
E RECEBEM DOS MÉDICOS
E OUTROS TÉCNICOS DE SAÚDE REPROVAÇÃO.
VALE AQUI A EXPRESSÃO POPULAR:
COM A SAÚDE NÃO SE BRINCA.
O MESMO SEJA DIZER
TODO O RIGOR É POUCO
QUANDO SE DÁ INFORMAÇÃO
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SOBRE QUESTÕES E CASOS QUE TÊM A VER
COM A SAÚDE DAS PESSOAS.

CANAL MEMÓRIA OU O CANAL DA MEMÓRIA
Programa 151º - emitido a 30-01-10
Pivot 1
NO PORTAL DA RTP
DIZ-SE QUE A RTP- MEMÓRIA
É UM CANAL QUE PRETENDE
FAZER UM CONVITE À REFLEXÃO
E À APRECIAÇÂO DE ACONTECIMENTOS
E MOMENTOS PASSADOS
À LUZ DE UMA MEMÓRIA VIVA.
PARA TAL RECORRE A UM ARQUIVO DE
CONTEÚDOS HISTÓRICOS
COM O FIM DE ESTIMULAR
A MEMÓRIA DOS ESPECTADORES.
QUE PENSAM TELESPECTADORES E CRÍTICOS
DO CANAL MEMÓRIA???
QUE IMAGEM TÊM DESTE SERVIÇO DA RTP?
QUE CRÍTICAS E SUGESTÕES FAZEM?

Pivot 2
EU TENHO SEMPRE ENTENDIDO
A MENSAGEM DO PROGRAMA,
«A VOZ DO CIDADÃO», COMO UM TODO.
OU SEJA: PARA MIM É TÃO IMPORTANTE,
E TALVEZ ATÉ MAIS, DO QUE AS MINHAS PALAVRAS
O QUE DIZEM OS TELESPECTADORES,
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O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS CONVIDADOS.
O PROGRAMA DE HOJE EXPRESSA BEM ESTA ÓPTICA:
EU NEM PRECISARIA DE DIZER MAIS NADA
PARA FICAREM REGISTADAS A CRÍTICA, AS SUGESTÕES
E AS EXPECTATIVAS QUE RECAEM
SOBRE O CANAL MEMÓRIA.
HOJE, ATÉ TIVÉMOS AQUI ALGUMAS PERSONAGENS
QUE FIZERAM E FAZEM A RTP MEMÓRIA.
O PÚBLICO GOSTARIA QUE ESTE CANAL
FOSSE TRANSMITIDO EM SINAL ABERTO,
COM UMA PROGRAMAÇÃO AINDA MAIS DIFERENCIADA,
A FAZER REFLECTIR, COM ACTUALIDADE,
A MEMÓRIA DO PAÍS E DO MUNDO.
MAS TALVEZ, A INTRIGANTE APRECIAÇÂO FEITA
POR NUNO ARTUR SILVA SEJA O RECADO
A TER EM CONTA PELOS RESPONSÁVEIS DA RTP:
O CANAL MEMÓRIA É UM DOS CANAIS DA RTP
COM MAIS FUTURO.

PRAÇA DA ALEGRIA E PORTUGAL NO CORAÇÃO
152º programa – emitido a 06-02-10
PIVOT 1
MUITOS TELESPECTADORES TÊM LAMENTADO
- E COM RAZÃOSOBRE A COLOCAÇÃO DA SÉRIE «APOCALIPSE»
À 1 HORA DA MANHÃ DAS TERÇAS-FEIRAS.
GOSTARIA DE SABER QUAL O CRITÉRIO
DESSA OPÇÃO, MAS NÃO SEI.
SEI, ISSO SIM, QUE «PRAÇA DA ALEGRIA»
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E «PORTUGAL NO CORAÇÃO»
PREENCHEM GRANDE PARTE DA MANHÃ
E DA TARDE DA PROGRAMAÇÃO DA RTP 1 E DA RTPi
VAMOS DEDICAR ESTA «VOZ DO CIDADÃO»

A ESTES DOIS PROGRAMAS.

PIVOT 2
A ADEQUAÇÃO AO PERFIL DO PÚBLICO
A QUE SE DESTINA É UMA REGRA BASE
DE QUALQUER PROGRAMA DE TELEVISÃO.
«A PRAÇA DA ALEGRIA» E «PORTUGAL NO CORAÇÃO»
SÃO PROGRAMAS QUE JÁ PERDURAM
HÁ LONGO TEMPO NA GRELHA DA RTP 1.
SÃO PROGRAMAS DESTINADOS A SEGMENTOS
DE TELESPECTADORES DE FAIXA ETÁRIA AVANÇADA
E NORMALMENTE DISPONÌVEIS
PARA VER TELEVISÃO A ESSAS HORAS DO DIA.
MAIS DISCUTÍVEL, POR ISSO, A SUA INTEGRAÇÃO NA RTPi.
OS SEUS APRESENTADORES JORGE GABRIEL E SÓNIA ARAÚJO
E TÂNIA RIBAS DE OLIVEIRA E JOÃO BAIÃO,
EMBORA NÃO ISENTOS DE ALGUMAS CRÍTICAS,
GOZAM DE GRANDE SIMPATIA JUNTO DO PÚBLICO

PIVOT 3
NÃO È FÁCIL PARA A PRODUÇÃO,
OU PARA OS SEUS APRESENTADORES,
MANTER PROGRAMAS TÃO LONGOS,
- E EM DIRECTO, -TODOS OS DIAS.
MAS OS TELESPECTADORES RECONHECEM
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O ESFORÇO FEITO PARA APRESENTAR
NESTES PROGRAMAS NOVAS RUBRICAS,
CONVIDADOS E CONTEÚDOS,
COM BASTANTE INTERESSE INFORMATIVO,

SOBRE OS MAIS DIVERSOS PROBLEMAS SOCIAIS.
É ELOGIADO O CUIDADO QUE
«PORTUGAL NO CORAÇÃO» TEM TIDO
NA DIVULGAÇÃO DE NOVOS ARTISTAS,
PRINCIPALMENTE, NA MÚSICA LIGEIRA E NO FADO.
«PRAÇA DA ALEGRIA» E «PORTUGAL NO CORAÇÃO»
SÃO PROGRAMAS DE GRANDE POPULARIDADE.
NÃO ADMIRA, PORTANTO, QUE RECEBAM
MAIS ELOGIOS DO QUE QUEIXAS.

RTP-N
153º Programa – emitido a 13-02-10
Pivot 1
A CAMINHO DO FIM DESTE MANDATO DE PROVEDOR
RESOLVI FAZER UMA SÉRIE DE PROGRAMAS
DE ANÁLISE GERAL AOS CANAIS E
SERVIÇOS TELEVISIVOSDA RTP.
DEPOIS DA RTP MEMÓRIA,
VAMOS REFERENCIAR A RTPN.
SEGUNDO O QUE ESTÁ ACORDADO
NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO ESTATUTO
DE SERVIÇO PÚBLICO,
A RTPN DEVERÁ SER «UM SERVIÇO DE PROGRAMAS
ORIENTADO PARA A PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA DE
INFORMAÇÃO, COM PARTICULAR ATENÇÃO
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A TEMAS COM INTERESSE PARA REGIÕES E
COMUNIDADES ESPECÍFICAS».
……ESTARÁ A SER ASSIM????

Pivot 2
TENDO EM CONTA OS COMENTÁRIOS REGISTADOS
PARECE-ME PODER AFIRMAR O SEGUINTE:
EFECTIVAMENTE, A RTPN NÃO È UM SERVIÇO
REGIONAL MAS NACIONAL.
CONTUDO, COMO DIZ
O PROFESSOR ALBERTO CASTRO
DEVERIA «DAR MAIS VOZ AO PAÍS».
OU SEJA: DAR MAIS ATENÇÃO ÀS REGIÕES
E COMUNIDADES ESPECÍFICAS,
CONFORME ESTABELECE O CONTRATO DE CONCESSÃO.
NA RESPOSTA AOS TELESPECTADORES
QUE ENTENDEM QUE A RTPN DEVERIA
TRANSMITIR EM SINAL ABERTO E NÃO DE CABO,
IMPORTA ESCLARECER:
NO ACTUAL QUADRO DO ESPAÇO TELEVISIVO,
ISSO NÂO É LEGALMENTE POSSÍVEL,
E TECNICAMENTE DIFÍCIL.
A RTPN DEVERÁ CONTINUAR NA PROCURA DE SER
UM SERVIÇO DE COMPLEMENTARIDADE ALTERNATIVA,
QUER NA INFORMAÇÃO, QUER NA PROGRAMAÇÃO.
E ISTO, SEM NUNCA PERDER DE VISTA
A PARTICULARIDADE DE TER DE EVIDENCIAR
«SINAIS DISTINTIVOS»
DO ESTATUTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE QUE GOZA.
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A TRAGÈDIA DO HAITI
E O TRATAMENTO DAS NOTÍCIAS
154º programa – emitido a 20-02-10

Pivot 1
A TRAGÉDIA QUE SE ABATEU
SOBRE OS HABITANTES DO HAITI,
APÓS O DEVASTADOR TERRAMOTO
ALI REGISTADO NO PASSADO DIA 12 DE JANEIRO,
FOI LARGAMENTO NOTICIADO NOS TELEJORNAIS.
NINGUÉM FICOU INDIFERENTE A ESTE CATACLISMO.
E A RESPOSTA NAS MANIFESTAÇÕES
DE SOLIDARIEDADE E AJUDA
ÀQUELA MARTIRIZADA POPULAÇÃO FOI ENORME.
OS PORTUGUESES DERAM UM ELOQUENTE EXEMPLO.
AO SISMO, SEGUIRAM-SE DRAMAS HUMANOS
DE GRANDE INTENSIDADE,
REPORTADOS COM IMAGENS DE MAIOR
OU MENOR REALISMO,
NAS TELEVISÕES DE TODO O MUNDO…
COMO SEMPRE ACONTECE NESTAS SITUAÇÕES
MUITOS TELESPECTADORES RECLAMARAM
CONTRA A EXIBIÇÃO EXAGERADA
DE IMAGENS EXCESSIVAMENTE CHOCANTES.
PARECE-ME UM ASSUNTO QUE MERECE REFLEXÃO.

Pivot 2
COMO ESTE PROGRAMA DEIXA CLARO,
PARA RESPONDER
AOS COMENTÀRIOS DOS TELESPECTADORES
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OPTÁMOS, PRINCIPALMENTE, POR OUVIR JORNALISTAS
QUE ESTIVERAM NO TERRENO DA TRAGÉDIA.
NÃO PUDÉMOS ENTREVISTAR VITOR GONÇALVES
E JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS.
EM BOA VERDADE, DEVO ESCLARECER
QUE A MAIOR PARTE DAS QUEIXAS APRESENTADAS
SE REFERIAM A IMAGENS TRANSMITIDAS
NAS PRIMEIRAS HORAS, E AINDA ANTES
DOS JORNALISTAS DA RTP ALI CHEGAREM.
EMBORA COMPREENDA OS COMENTÁRIOS
DE MUITOS TELESPECTADORES CHOCADOS
COM ALGUMAS IMAGENS, POR DEMAIS REPETIDAS,
PARECE-ME QUE NO MEIO DO TERRITÓRIO DE UM PAÍS
A DESFAZER-SE FISICA E HUMANAMENTE
É DIFÍCIL FAZER REPORTAGEM
SEM FERIR SENSIBILIDADES.
COMO DIZ O JORNALISTA JOAQUIM REIS:
SOBRE UMA TRAGÉDIA DE TÃO GRANDE DIMENSÃO HUMANA,
NÃO ERA PRECISO ANDAR À PROCURA DE CADÁVERES
OU IMAGENS CHOCANTES.
ERA DIFÍCIL DISFARÇAR OU SUAVIZAR A REALIDADE.

O DESPORTO NA RTP
155º programa – emitido a 27-02-10
Pivot 1
PERMITAM-ME COMEÇAR ESTE PROGRAMA
COM UM ABRAÇO DE SOLIDARIEDADE
AOS MEUS CONTERRÂNEOS DA MADEIRA.
VIVER NUMA ILHA EXIGE CORAGEM.
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QUE TUDO VOLTE AO NORMAL
O MAIS DEPRESSA POSSÍVEL…
ESTE PROGRAMA, JÁ ANTERIORMENTE GRAVADO,
VAI VERSAR SOBRE O DESPORTO NA RTP.
NA ANÁLISE DOS DADOS JÁ APURADOS
SOBRE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
RECEBIDAS DURANTE 2009,
O DESPORTO, DIGA-SE MAIS CORRECTAMENTE,
O FUTEBOL, É O ASSUNTO MAIS VISADO.
GRANDE PARTE DOS COMENTÁRIOS QUE RECEBO
SÃO QUEIXAS DE TEOR CLUBÍSTICO.
CONFESSO QUE LHES DOU SEMPRE
UM CERTO DESCONTO.
AS PAIXÕES CLUBÍSTICAS NÃO AJUDAM
AO DISCERNIMENTO DOS FACTOS.
POR QUEM ACUSA E PELOS VISADOS.
VAMOS DAR MAIS ATENÇÃO
AO MODO COMO, EM GERAL, A RTP
TRATA O DESPORTO.

Pivot 2
COM A EXCEPÇÃO DAS OITO HORAS
QUE NO FIM-DE-SEMANA
A RTP2 DEDICA A OUTROS DESPORTOS E MODALIDADES
TODOS OS OUTROS QUATRO PROGRAMAS
EMITIDOS SEMPRE, EM PRIMEIRA MÃO, PELA RTPN
SÃO SOBRE FUTEBOL. SÃO ELES: «TRIO DE ATAQUE»,
«PONTAPÉ DE SAÍDA» E «ZONA MISTA».
«A LIGA DOS ÚLTIMOS» É UM PROGRAMA
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DE INTERESSANTE TEOR SOCIOLÓGICO
SOBRE O FENÓMENO DESPORTIVO.

Pivot 3
PASSÁMOS EM REVISTA UMA ANÁLISE GERAL
SOBRE A PROGRAMAÇÃO DESPORTIVA DA RTP.
PELOS BREVES DEPOIMENTOS, AQUI OUVIDOS,
E SOBRETUDO NO BALANÇO DAS CENTENAS
DE MENSAGENS RECEBIDAS AO LONGO DO ANO
PARECE-ME PODER AFIRMAR O SEGUINTE:
O FUTEBOL É HOJE, À ESCALA MUNDIAL
O ESPECTÀCULO MAIS REQUISITADO
PELAS TELEVISÕES. É INDUBITÁVEL
QUE A RTP, EM ESPECIAL, NA RTP 1,
DEVERIA DAR MAIS ATENÇÃO,
QUER NOS TELEJORNAIS, QUER NOS PROGRAMAS
AOS OUTROS DESPORTOS.
«TRIO DE ATAQUE» É ASSUMIDAMENTE
UM PROGRAMA DE ADEPTOS. CONTUDO,
DEVERIA PENSAR MAIS VEZES NOS OUTROS CLUBES.
«PONTAPÉ DE SAÍDA» - REGISTE-SE –
É O PROGRAMA MAIS ELOGIADO.
NOS COMENTÁRIOS OU RELATOS
É IMPRESCINDÍVEL QUE, TAMBÉM NESTE CAMPO,
A RTP NÃO PODE DEIXAR DE RESPEITAR
O PLURALISMO DE OPINIÃO QUE DEVE
AOS SEUS TELESPECTADORES.
O DESPORTO FAZ-SE COM GRANDES E PEQUENOS.
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UMA ANÁLISE GERAL À RTP2
156º programa – emitido a 06-03-10
Pivot 1
PARECE-ME INEGÁVEL QUE A RTP2
PARA ALÉM DE SER RECONHECIDA
PELO CANAL QUE TRANSMITE SÉRIES
DE CULTO EM TELEVISÃO,
SE AFIRMA PELO NÍVEL CULTURAL
DE CERTOS PROGRAMAS
COMO «CÂMARA CLARA» E «PALCOS».
A RTP2 DÁ UMA ATENÇÃO ESPECIAL
A PROBLEMAS DO AMBIENTE E DA NATUREZA
O PROGRAMA DIÁRIO «SOCIEDADE CIVIL»
ABRE DEBATE E FAZ REFLECTIR
SOBRE AS MAIS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS SOCIAIS.
NA RTP2, O CINEMA PORTUGUÊS MENOS CONHECIDO,
TEM UM LUGAR DESTACADO.
O CANAL TEM UMA PROGRAMAÇÃO INFANTIL
COM ELOGIADOS PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS.
O «5 PARA A MEIA-NOITE», SEM DÚVIDA,
É UM PROGRAMA IRREVERENTE E COM CERTOS EXCESSOS, MAS
CONQUISTA POPULARIDADE E APREÇO DE MUITOS JOVENS.
É TAMBÉM A RTP2 QUE LIGA AOS MAIS DIVERSOS DESPORTOS.
CONSEGUISSE A RTP2 AUMENTAR AS SUAS AUDIÊNCIAS
E, POR CERTO, A OPINIÃO SOBRE AS FUNÇÔES
DA TV PÚBLICA SERIA MAIS CONSISTENTE E DEFENDIDA.

Pivot 2
CONFORME FICOU VISÍVEL; NESTA BREVE ANÁLISE,
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OBVIAMENTE, A RTP2 TEM ASPECTOS CRÍTICOS.
ALGUNS PROGRAMAS TÊM UM HORÁRIO POR DEMAIS TARDIO.
POR OUTRO LADO, O TEATRO, O BALLET;
A MÚSICA ERUDITA, A LITERATURA,
EXPRESSÕES DE INOVAÇÃO NA ÁREA DAS ARTES
PODERIAM E DEVERIAM MARCAR MAIS PRESENÇA.
ASSIM COMO A PRODUÇÃO PORTUGUESA
DE DOCUMENTÁRIOS E SÉRIES ORIGINAIS.
A RTP2, O OUTRO CANAL EM ABERTO
DO SERVIÇO PÚBLICO DE TELEVISÃO,
PARA SER MAIS CONHECIDO E RECONHECIDO COMO TAL,
PRECISA DE UMA INTERFACE E COMPLEMENTARIDADE
MAIS CLARAS COM OS OUTROS CANAIS E SERVIÇOS
DO UNIVERSO RTP.

LAMENTAÇÕES E QUEIXAS
SOBRE O ORDENAMENTO DA GRELHA RTP 1
157º programa – emitido a 13-03-10
Pivot 1
NÂO É POSSÍVEL ORDENAR
UMA GRELHA DE PROGRAMAS,
QUER EM RELAÇÃO AOS HORÁRIOS,
QUER EM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS,
COM O AGRADO GERAL DOS PÚBLICOS.
MAS PARECE-ME QUE A OPÇÃO DE ALGUMAS ESCOLHAS
PODE SER DISCUTÍVEL.
SERÁ SEMPRE ÚTIL OUVIR OPINIÕES
DE TELESPECTADORES E CRÍTICOS.
ULTIMAMENTE, DUAS OU TRÊS OPÇÕES
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DA DIRECÇÃO DE PROGRAMAS
FIZERAM DESPERTAR MUITAS QUEIXAS, A SABER:
A COLOCAÇÃO DA SÉRIE «APOCALIPSE
HOLOCAUSTO DA II GUERRA MUNDIAL»,
O EMPAREDAMENTO DO «PORTUGAL NO CORAÇÃO»
ENTRE DUAS TELENOVELAS NO HORÁRIO DA TARDE,
PROGRAMAS DO FIM-DE-SEMANA
À PROCURA DE AUDIÊNCIAS SEM O CONSEGUIR.
PROVAVELMENTE, O DIRECTOR JOSÉ FRAGOSO
LÁ TERÀ AS SUAS RAZÕES.
VAMOS TAMBÉM OUVI-LAS.

Pivot 2
JÁ REPETI VEZES SEM CONTA ESTA IDEIA:
A PRODUÇÃO TELEVISIVA OBEDECE, HOJE,
A PADRÕES MUITO IGUAIS EM TODO O MUNDO.
POR OUTRO LADO, HÁ UM FENÓMENO DE MODA
NOS GÉNEROS, A QUE QUASE NINGUÉM ESCAPA.
ESTÃO EM MODA AS SÉRIES DE VAMPIROS,
LOGO TODOS OS CANAIS DESATAM A FAZER VAMPIROS.
MAS HÁ, DE FUNDO, UMA OUTRA QUESTÃO
QUE TENHO TAMBÉM INSISTIDO:
UM CANAL COM O ESTATUTO DE SERVIÇO PÚBLICO
TERÁ DE EXIBIR «SINAIS DISTINTIVOS» DESSE ESTATUTO
EM CONFRONTO COM OS OUTROS OPERADORES.
E SE QUER FAZER IGUAL TERÁ PELO MENOS
DISTINGUIR-SE PELA QUALIDADE.
TERÁ DE CONQUISTAR PÚBLICOS
SEM FRENETISMOS PELAS AUDIÊNCIAS.
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JULGO, POR ISSO, QUE MUITAS DAS CRÍTICAS
AQUI DEIXADAS TÊM RAZÃO DE SER
AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO ESTATUTO
DE SERVIÇO PÙBLICO NÃO PODEM SER ALIENADAS.
A RTP SEM PERDER A LÓGICA DE TELEVISÃO GENERALISTA
NÃO DEVE TER MEDO DE SE OFERECER
COMO UMA TELEVISÃO ALTERNATIVA
NOS CONTEÚDOS E NAS HORAS QUE OS APRESENTA.

A RTP-ÁFRICA
158º programa – emitido a 20-03-10
Pivot 1
UMA DAS DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO
DO PROGRAMA «A VOZ DO CIDADÃO»
É A DE CHEGAR ADEQUADAMENTE
AOS DIVERSOS TELESPECTADORES
DOS OITO CANAIS OU SERVIÇOS DA RTP.
TENHO PROCURADO ULTRAPASSAR
ESTA LIMITAÇÃO AO ESCOLHER
QUESTÕES TEMÁTICAS E NÃO CASUÍSTICAS,
APENAS CIRCUNSCRITAS AO NOSSO PAÍS.
NESTE BALANÇO DE ACTIVIDADES
QUE TEMOS ESTADO A FAZER,
VAMOS DEDICAR O PROGRAMA DE HOJE
À RTP-ÁFRICA.
NÃO PUDÉMOS RECOLHER DEPOIMENTOS
NOS VÁRIOS PAÌSES DOS PALOP
MAS TEMOS ALGUNS REGISTADOS EM ANGOLA
GRAÇAS À PRODUTORA D’»A VOZ DO CIDADÃO».
E TAMBÉM DE ALGUNS TELESPECTADORES
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QUE VIVEM EM PORUGAL.
QUE OPINIÃO TÊM DA PROGRAMAÇÃO
E DOS NOTICIÁRIOS EMITIDOS POR ESTE CANAL???

Pivot 2
A RTP- ÁFRICA É O CANAL/SERVIÇO DA RTP
DE QUE RECEBO MENOS QUEIXAS.
NÃO CREIO QUE SE POSSA ATRIBUIR ESTE FACTO
A UMA ESCASSA AUDIÊNCIA.
NEM ENTRE OS PAÍSES AFRICANOS
DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA
CUJA POPULAÇÃO ATINGE OS 36 MILHÕES DE PESSOAS,
NEM ENTRE AQUELES CERCA DE 100 MIL
RESIDENTES NO NOSSO PAÍS.
CREIO ATÈ SER CORRECTO AFIRMAR
QUE EXISTE UM SENTIDO DE ESTIMA E APREÇO
PELO SERVIÇO PRESTADO PELA RTP-ÁFRICA.
OBVIAMENTE, DESEJAM
UM MAIOR APROFUNDAMENTO NA COOPERAÇÃO
ENTRE ESTES PAÍSES, QUER NA PROGRAMAÇÃO,
QUER NAS NOTÍCIAS,
COM PROVENIÊNCIA DAQUELES PAÍSES.
NO PRÓXIMO DIA 7 DE MARÇO,
DIA EM QUE A RTP FAZ 54 ANOS,
A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA «ESTAMOS JUNTOS»,
EM COOPERAÇÃO COM A TV DE MOÇAMBIQUE
PODE BEM SER A IMAGEM
DO DESEJO DE UMA RTP-ÁFRICA A UNIR POVOS
QUE TÊM SIGNIFICATIVAS DIFERENÇAS
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MAS MUITA COISA EM COMUM.

A RTP-MADEIRA: Uma Análise Geral
159º programa – emitido a 27-03-10
Pivot 1
POR CAUSA DA TRAGÉDIA QUE ASSOLOU A MADEIRA,
DESDE O PASSADO DIA 20 de FEVEREIRO,
AQUELA REGIÃO AUTÓNOMA
OCUPA LUGAR DE DESTAQUE NA «AGENDA DOS MEDIA».
AGORA, PENSA-SE EM VALER À POPULAÇÃO
E RECONSTRUIR O QUE O TREMENDO TEMPORAL
DESTRUÍU, EM ESPECIAL, NAS CIDADES
DO FUNCHAL E RIBEIRA BRAVA.
O ASSUNTO DESTE PROGRAMA NÃO É O DA TRAGÉDIA,
MAS A RTP-MADEIRA. ALIÀS, ESTE CENTRO DE TELEVISÃO
DESEMPENHOU UM PAPEL IMPORTANTE
DURANTE AQUELES TRÁGICOS DIAS.
????? QUAL É, DEVE OU PODE SER
A MISSÃO DA RTP- MADEIRA
COMO PARTE DO UNIVERSO NACIONAL
DE UM OPERADOR DE SERVIÇO PÚBLICO???

Pivot 2
TEMOS ESTADO A OUVIR DEPOIMENTOS
DE TELESPECTADORES NA MADEIRA
E DE MADEIRENSES RESIDENTES EM LISBOA.
NO MOMENTO EM QUE GRAVAMOS
ESTÀ EM CURSO A NOMEAÇÃO DE NOVO DIRECÇÃO
PARA A RTP-MADEIRA.
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LEONEL DE FREITAS, O DIRECTOR DEMISSIONÁRIO,
ENTENDEU POR ISSO NÃO DEVER FALAR.
DAS OPINIÕES RECOLHIDAS RESSALTAM,
SOBRETUDO, TRÊS DESEJOS:
A INFORMAÇÃO DEVERIA SER MAIS ABRANGENTE
SOBRE OS EVENTOS E PROBLEMÁTICAS DA REGIÃO;
MAIOR E MAIS ACTUAL PRODUÇÂO LOCAL DE PROGRAMAS;
UMA PRESENÇA DA RTP-M, VIA CANAL DE CABO
OU PELO MENOS, VIA INTERNET.

Pivot 3
PROVAVELMENTE, NO ACTUAL CONTEXTO
DO SISTEMA MUNDIAL DOS AUDIOVISUAIS,
OS OBJECTIVOS QUE LEVARAM À CRIAÇÃO DA RTP-M
TERÃO DE SER REDEFINIDOS.
NÃO BASTA LEVAR A RTP NACIONAL
A TERRITÓRIOS DE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
E COM AUTONOMIA POLITICAMENTE CONSAGRADA.
MAS PARECE-ME INEVITÁVEL QUE
PARA EVITAR ERROS PROGRAMÁTICOS
E FRUSTRAÇÔES DAS POPULAÇÕES
SE ESCLAREÇA, MUITO CONCRETAMENTE,
O QUE SE EXIGE E O QUE SE ESPERA,
EM CONTEÚDOS DE INFORMAÇÃO E PROGRAMAS,
DE UMA RTP-MADEIRA,
TAMBÉM, COM ESTATUTO DE SERVIÇO PÚBLICO.
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ESTADO LAICO E O TRATAMENTO DAS RELIGIÕES NA RTP
160º programa – emitido a 03-04-10
Pivot 1
ESTA SEMANA PARA O MUNDO CATÓLICO E CRISTÃO
É CHAMADA «A SEMANA SANTA».
CELEBRA-SE A PÁSCOA.
É TALVEZ, POR ISSO, OPORTUNO
TRAZER A ANTENA UMA REFLEXÃO
SOBRE DUAS QUEIXAS QUE, REPETIDAMENTE, RECEBO:
A RTP, TELEVISÃO COM ESTATUTO PÚBLICO,
E INTEGRADA NUM ESTADO LAICO,
CONFERE RELEVO ESPECIAL AOS TEMAS RELIGIOSOS
E, SOBRETUDO, ENTRE OS DIFERENTES CREDOS,
PRIVILEGIA A RELIGIÃO CATÓLICA
NÃO SÓ NAS TRANSMISSÕES DE CERIMÓNIAS
E MENSAGENS DOS SEUS DIGNITÁRIOS
COMO TAMBÉM NOS NOTICIÁRIOS.
POR SUA VEZ, A ASSOCIAÇÃO REPÚBLICA E LAICIDADE
ENTENDE QUE A RTP E O PRÓPRIO PROVEDOR,
EM MATÉRIA RELIGIOSA, MANIFESTAM
UMA NEUTRALIDADE INSATISFATÓRIA.

Pivot 2
NUM CURTO PROGRAMA DE 15 MINUTOS
É IMPOSSÍVEL DEBATER PROFUNDAMENTE ESTE TEMA.
TODAVIA, OS DEPOIMENTOS
QUE TEMOS ESTADO A OUVIR
CREIO, PODEM AJUDAR
A FORMAR UMA OPINIÃO MAIS CLARA
SOBRE UMA PROBLEMÁTICA
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QUE TRAZ SEMPRE ALGUMA CONTROVÉRSIA.
Pivot 3
PARECE-ME EVIDENTE QUE É EXACTAMENTE
NOS ESTADOS LAICOS QUE EXISTE A LIBERDADE RELIGIOSA
POR CONTRAPOSIÇÃO A SITUAÇÕES
DE ESTADOS CONFESSIONAIS.
A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA
GARANTE A LIBERDADE RELIGIOSA
NA AFIRMAÇÃO DAS DIFERENTES CONVICÇÕES
E NA PRÁTICA DOS DIVERSOS CULTOS.
A RTP, EFECTIVAMENTE,
NA INTERPRETAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS
QUE REGISTAM QUE CERCA DE 80 % DOS PORTUGUESES
SE DECLARAM CATÓLICOS
DÁ LUGAR PRIVILEGIADO AOS ACONTECIMENTOS
E NOTÍCIAS DA RELIGIÃO CATÓLICA
NA RTP 2, OS PROGRAMAS «FÉ DOS HOMENS»,
70X7 E CAMINHOS
PROCURAM DAR RESPOSTA A UMA
VISÃO MAIS UNIVERSAL E ECUMÉNICA.
CONTUDO NUM MUNDO CADA VEZ MAIS LAICO É NECESSÁRIO DAR
UMA CRESCENTE ATENÇÃO AOS CRENTES E NÃO CRENTES.
PERMITAM-ME POR ISSO DESEJAR BOA PÁSCOA A UNS E A TODOS
DIAS FELIZES.

A RTP-AÇORES
161º programa – emitido a 10-04-10
Pivot 1
UMA QUEIXA VÁRIAS VEZES REPETIDA
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PELOS TELESPECTADORES DAS ILHAS AÇORIANAS
É A DE SE CONSIDERAREM MUITO ESQUECIDOS
NAS NOTÍCIAS SOBRE O PAÍS.
PRATICAMENTE, -DIZEM- SÓ SOMOS
ASSUNTO NA AGENDA DOS «MEDIA»,
QUANDO AS TRAGÉDIAS NOS TOCAM.
ESTE QUEIXUME É DIRIGIDO À RTP NACIONAL,
E FICA DESDE JÁ REGISTADO,
E REMETE-O À ATENÇÃO DE QUEM DE DIREITO.
MAS, O PROGRAMA DE HOJE
É DEDICADO À RTP – AÇORES.
PARECE-ME OPORTUNO CONSIDERAR
COMO TEM SIDO CUMPRIDO
ESTE DUPLO PAPEL QUE LHE É ATRIBUÍDO:
CONTRIBUIR PARA REALIZAR A COESÃO
COM O TODO NACIONAL,
E DAR UNIDADE, COM IDENTIDADE DISTINTA,
A NOVE ILHAS, TÃO DISPERSAS NO ATLÂNTICO,
E LONGE DE PORTUGAL CONTINENTAL.

Pivot 2
APRAZ-ME REGISTAR COMO CONCLUSÃO
UMA IDEIA QUE RETIVE,
PRINCIPALMENTE A PARTIR DOS DEPOIMENTOS
DE CARLOS ENES E JOEL NETO:
SE A AUTONOMIA AÇORIANA
É AQUILO QUE É HOJE,
DEVE-O, EM GRANDE PARTE, À RTP-AÇORES.
NÃO SE APAGAM AS QUEIXAS
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DAQUELES QUE GOSTARIAM QUE A RTP-AÇORES
TIVESSE MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
PARA PRODUZIR PROGRAMAS
COM ORIGEM NAS NOVE ILHAS DAQUELA REGIÃO.
BEM COMO, A EXIGÊNCIA DE UMA MAIOR PRESENÇA
DA REALIDADE E DAS PROBLEMÁTICAS
DOS AÇORES, NOS NOTICIÁRIOS NACIONAIS.
RECEBEM NOTAS POSITIVAS OS 15 MINUTOS DIÁRIOS,
EM NOTÍCIAS DO ATLÂNTICO, NA RTPN,
E O BOM SERVIÇO OFERECIDO NA INTERNET
ÀQUELES QUE FORMAM A VASTA DIÁSPORA AÇORIANA.
NOS QUATRO CANTOS DO MUNDO.

A RTPI e o BOM DIA PORTUGAL
162º programa – emitido a 17-04-10
Pivot 1
GOSTARIA DE DEDICAR ESTE PROGRAMA
A UMA ANÁLISE SOBRE A RTP INTERNACIONAL.
INFELIZMENTE, FALHARAM ALGUNS DEPOIMENTOS.
SEM DEIXAR DE DAR ATENÇÃO A ESSE CANAL,
VOU PARTIR DE UMA ABORDAGEM AO PROGRAMA
«BOM DIA PORTUGAL», UM PROGRAMA
QUE RECEBE MUITOS REPAROS DOS TELESPECTADORES
DO PAÍS E DO ESTRANGEIRO.
REFERIR ESSE PROGRAMA, É PARA O PROVEDOR,
TAMBÈM UMA OCASIÃO,
PARA RELEVAR O PAPEL DOS PROFISSIONAIS,
QUE TODOS OS DIAS, TELEVISIVAMENTE,
DESPERTAM PORTUGAL.
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Pivot 2
O «BOM DIA PORTUGAL»
PRETENDE, ACIMA DE TUDO, SER
UM SERVIÇO INFORMATIVO E DE GRANDE UTILIDADE
PARA QUEM COMEÇA, EM PORTUGAL, UM NOVO DIA.
PARECE, DE FACTO, MUITO DISCUTÍVEL
A SUA EMISSÃO NA INTEGRA
PARA QUEM VIVE NOUTROS PAÍSES,
OS TELESPECTADORES RESIDENTES NO ESTRANGEIRO
QUEIXAM-SE DA REPETIÇÃO SUCESSIVA DOS NOTICIÁRIOS
E DE INFORMAÇÕES MUITO FOCALIZADAS
PARA QUEM HABITA EM PORTUGAL,
COMO O TRÂNSITO, O TEMPO, A AGENDA DO DIA.
MAS, DO ESTRANGEIRO OU DO PAÍS,
HÁ UMA QUEIXA COM POUCO OU NENHUM PERDÃO:
OS REPETIDOS ERROS E GRALHAS NOS «TICKERS»,
OU SEJA, NAS LEGENDAS INCORPORADAS NO ECRÃ.
COM CERTA GRAÇA, ATÉ ATRIBUEM
A MOTIVOS DE SONO DA HORA MATINAL.

Pivot 3
JÁ POR MAIS DE UMA VEZ AFIRMEI:
PROVAVELMENTE, A GRELHA MAIS DIFICIL
DE CONCEBER E REALIZAR É A DA RTP I,
DIFUNDIDA PARA PORTUGUESES INTEGRADOS
EM CONTEXTOS SOCIAIS E MEDIÁTICOS MUITO DIVERSOS.
EFECTIVAMENTE, TEREM CONSEGUIDO
TRÊS DISTRIBUIÇÕES DIFERENCIADAS,
UMA PARA EUROPA, OUTRA PARA AS AMÉRICAS
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E OUTRA PARA A ÁSIA, FOI UMA MELHORIA.
MAS, PRANSMITIR PARA O MUNDO, A IMAGEM DE PORTUGAL
REQUER E EXIGE UMA PROGRAMAÇÃO POLITICAMENTE CORRECTA
COM CONTEÚDOS E HORÁRIOS ADEQUADOS.
MERECE PORTUGAL E MERECEM OS PORTUGUESES
A VIVER E TRABALHAR
DISPERSOS POR ESSE MUNDO FORA.

UM CERTO BALANÇO FINAL
163º programa – emitido a 24-04-10
Pivot 1
COM ESTE PROGRAMA, ENCERRA – SE ESTA SÉRIE
DE PROGRAMAS «A VOZ DO CIDADÃO»,
PRODUZIDOS SOB A RESPONSABILIDADE
DESTE PROVEDOR.
È TEMPO, POR ISSO, DE APRESENTAR
AOS TELESPECTADORES
UM SUCINTO BALANÇO FINAL.

Pivot 2
NOS MILHARES DE MENSAGENS RECEBIDAS,
OS TELESPECTADORES FORAM SEMPRE MAIS CRÍTICOS
EM RELAÇÃO À GRELHA DE PROGRAMAS
DO QUE À INFORMAÇÃO…
PODE-SE ATRIBUIR ESTA POSIÇÃO
À DIFÍCIL TAREFA DE FAZER PROGRAMAS
COM O AGRADO GERAL DE PÚBLICOS,
DE GOSTOS; PRÁTICAS CULTURAIS E
ESTILOS DE VIDA TÃO DIVERSIFICADOS.

- 160 -

MAS O QUE PARECE PERTINENTE RELEVAR
É O FACTO DOS TELESPECTADORES CONSIDERAREM
QUE, RELATIVAMENTE, ÀS OBRIGAÇÕES DE
SERVIÇO PÚBLICO, A RTP CUMPRE MELHOR
ESSE ESTATUTO, NO PLANO DA INFORMAÇÃO
DO QUE NO PLANO DA PROGRAMAÇÃO.

Pivot 3
AO LONGO DESTE PERCURSO,
TENHO MUITAS VEZES ME INTERROGADO:
AFINAL, PARA QUE SERVE UM PROVEDOR?....
PELA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
SEI QUE OS TELESPECTADORES SE DIVIDEM:
UNS JULGAM IMPORTANTE,
OUTROS ENTENDEM QUE NÃO SERVE PARA NADA.
POR ISSO, ACHEI PERTINENTE CONFRONTAR
OS DIRECTORES DE INFORMAÇÂO
E DE PROGRAMAS COM ESTA QUESTÃO:
AFINAL, PARA QUE SERVE UM PROVEDOR?

Pivot 4
APESAR DE TODAS AS QUEIXAS,
A GRANDE MAIORIA DOS TELESPECTADORES
DIZEM QUE A RTP, NO CONJUNTO DOS SEUS CANAIS,
É O OPERADOR GENERALISTA, NO ESPAÇO NACIONAL,
COM UMA PROGRAMAÇÃO MAIS ALTERNATIVA E
MAIAS DIVERSIFICADA.

Pivot 5
NO SOMATÓRIO DESTES 163 PROGRAMAS,
INICIADOS EM SETEMBRO DE 2006,
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OUVIMOS MAIS DE 800 TELESPECTADORES,
E MAIS DE 400 CONVIDADOS.
A TODOS, O MEU OBRIGADO.
SEM ELES NÃO TERIA CONSEGUIDO
FAZER «A VOZ DO CIDADÃO».
AGRADEÇO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA RTP
A COLABORAÇÂO NO PROGRAMA
E COMPREENSÃO POR ESTE PAPEL
PARA ELES NEM SEMPRE AGRADÁVEL.
AOS PROFISSIONAIS DA PRODUTORA
«ATÉ O FIM DO MUNDO»
UM AGRADECIMENTO PELO TRABALHO REALIZADO.
UM OBRIGADO MUITO ESPECIAL
AOS COLABORADORES E COLABORADORAS
DO GABINETE DE APOIO AOS PROVEDORES

……..

TENTEI SER, NESTA FUNÇÃO,
UM MEDIADOR ENTRE QUEM VÊ E
QUEM FAZ TELEVISÃO NA RTP.
NÃO OBSTANTE OS VENTOS DOS TEMPOS,
EU SOU DAQUELES QUE DEFENDEM
A EXISTÊNCIA DE UM SEVIÇO PÚBLICO DE TELEVISÃO.
MAS SE NÃO FOR A RTP; A PRIMEIRA INTERESSADA
A PROCURAR E DEMONSTRAR A SUA VALIDADE
PELA DIFERENÇA NA QUALIDADE,
POR UMA DIVERSIDADE ALTERNATIVA NA OFERTA,
PELA INDEPENDÊNCIA E ISENÇÃO NA INFORMAÇÃO,
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SERÁ DIFÍCIL SUBSISTIR COM ESSE ESTATUTO
NUM MUNDO DE COMUNICAÇÃO GLOBAL.

RECOMEÇO DO PROGRAMA
«A VOZ DO CIDADÃO» (3ª Série)

Pelas razões atrás indicadas o programa “A Voz do Cidadão” foi interrompido no final de Abril
de 2010. Com o novo formato do programa que inclui uma breve entrevista final passamos a
transcrever, apenas, o tema e o enquadramento do mesmo.

PGM: Programa 164
A – Breve explicação sobre o interregno do programa
B - Depoimentos dos Telespectadores c/ imagens dos programas ou notícias em foco.
C – Comentários do Provedor

Este programa irá fazer uma selecção de algumas das reclamações ou respectivos comentários
dos Telespectadores durante este período de suspensão de «A Voz do Cidadão». Deste modo
não terá uma unidade temática, mas levanta vários assuntos, a saber e conforme a indicação
dos e-mails juntos:
1 – Reclamações sobre as diferentes (e não avisadas) alterações de programas e sobre as
muitas repetições;
2 - Comentários sobre alguns programas ( favoráveis/ desfavoráveis);
3 - Erros técnicos e de português;
4 – Erros nos concursos (MILIONÁRIO);
5 – Desporto (futebol/clubismos).

PGM: Programa 165 «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: O Modo de tratamento do noticiário
sobre o processo e julgamento do «caso Casa Pia».

Conforme já foi combinado com o Paulo Fernandes, o programa tal como aconteceu no
primeiro desta nova série (o n.º164) não terá pivots por parte do provedor. Decorrem os
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depoimentos editados após a gravação feita e haverá um diálogo entre o provedor e o
director de Informação da RTP, o jornalista J.A. Carvalho. Conforme parecer melhor na
edição do programa, este diálogo poderá ser só no final ou dividido em duas partes,
consoante parecer mais adequado.

NOTA PARA EDITORES E REALIZAÇÃO:
Conforme já recomendei, na edição dos depoimentos deve haver todo o cuidado de não
deixar passar recriminações ofensivas e evitar o tratamento de «pedófilos». Isto, sobretudo,
para ter em conta o princípio de Direito que até a condenação final, todos devem ser
considerados «inocentes». E uma vez que até o programa ir para o ar deverá haver recurso da
sentença actual teremos de ter cuidado.

PGM : Programa 166 «A VOZ DO CIDADÃO».
Tema: Erros Técnicos, Médicos E Na Linguagem

Este programa tem por objectivo recolher e evidenciar um sem número de erros que na
informação diária, nas reportagens, nos concursos, passam desapercebidos por parte dos
profissionais, mas não aos telespectadores que, maior ou menor atenção, com maior ou
menor repúdio, entendem que deveriam ser evitados e não tantas vezes repetidos como
acontece.
Ora, na pesquisa feita, - e espera-se que os telespectadores que levantaram essas questões
aceitem dar depoimento – registam-se queixas contra erros técnicos na informação da
localização de concelhos, freguesias ou aldeias do país, erros médicos na informação de
assuntos de saúde e nas respostas dos concursos. Este último assunto já foi tratado de raspão
no último programa. Donde, agora, convém voltar a ele mais profundamente.
O programa pressupõe como neste novo formato, uma conversa entre provedor e um
convidado.

PGM 167- « A VOZ DO CIDADÃO»

Tema: Programas e formas de comunicação direccionados a público jovem
Um anúncio da Antena 3 direccionado ao público jovem, com imagens de algumas leves
bofetadas, com o sentido de alertar para a qualidade atribuída à 3 ( a primeira a despertar em
cada dia), tem suscitado algumas reacções de telespectadores. O anúncio é da Antena 3 (RDP),
mas passa na RTP. Acusam esses telespectadores desse anúncio propagar, pela positiva,
comportamentos violentos. Por outro lado, confrontados outros Telespectadores e até alguns
«experts» a mensagem do anúncio no sentido que tem não parece conter qualquer intenção
de propagar violência e acham até uma certa graça. Por outro lado, o programa «5 para a
Meia-noite», apesar de ter causado alguns reparos, principalmente, em isolados programas
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das duas primeiras séries, tem agora recebido muitos apoios de telespectadores que até
desejavam vê-lo colocado na grelha do canal1, e a outras horas. Como se sabe o programa é
exibido na RTP2 e depois da meia-noite. Certos críticos têm apreciado este programa,
considerando-o até «uma nova forma de fazer rir». O programa tem um número de fãs
apreciável e na NET chega a ter maior audiência e popularidade do que na emissão da RTP2.
A partir destes dois exemplos, vamos tentar construir um programa que reflicta sobre as
formas de comunicação direccionadas ao público jovem. E isto numa estação que,
habitualmente, é acusada de ter «uma programação para velhos».

PGM. 168: «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: Discussão sobre o alinhamento dos Telejornais da RTP

Vários telespectadores, alguns até residentes no estrangeiro, criticam muitas vezes o
alinhamento feito pela RTP nos seus noticiários (telejornais), em que se demonstra uma maior
preocupação pela captação de audiências do que em definir uma ordenação de «valornotícia», consoante uma graduação da importância dos acontecimentos pela sua expressão
social, política, cultural. Ora, várias vezes, os telejornais abrem com notícias de futebol ou
outras ocorrências, deixando para segundo plano outras notícias, tidas como mais importantes
numa visão de outra perspectiva critica e de valoração social.
O objectivo do programa é discutir este assunto quanto possível com exemplos concretos.

PGM : 169 DE «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema. A «centralidade» de Lisboa nos noticiários da RTP

Os dados revelados recentemente pelos estudos realizados pela ERC sobre os vários itens em
que se pode medir o pluralismo, que não tem de atender apenas à dimensão
política/partidária, mas também a outras, como a dimensão da «localização geográfica»,
Lisboa é cenário dessa localização numa ocupação de aproximadamente de 30 %, enquanto as
outras regiões, (por exemplo o grande Porto atinge 7%) como as regiões autónomas estão
quase desaparecidas dos telejornais nacionais. Ou seja: os noticiários estão centralizados sobre
o que acontece em Lisboa. (Obviamente, não entra nesta contagem, o «Portugal em directo»).
É evidente que há quem discuta estas dimensões, retirando-lhes significatividade. Mas,
objectivamente, este dado indica orientações e opções principalmente da fonte informativa.
Por outro lado, é notório que este resultado corresponde á impressão que os telespectadores
têm. Por isso, apresentam ao provedor imensas queixas nesse sentido, referindo que quase
tudo o que acontece no Porto, em Braga, em Guimarães, Évora ou Faro e outras localidades é
esquecido. No campo social, cultural, político e até desportivo. Neste último campo, são
muitos aqueles telespectadores que, por exemplo, se queixam do acompanhamento sempre
dado aos três clubes (Benfica, Porto, Sporting), secundarizando o Sporting de Braga (este ano,
até o segundo representante de Portugal na «Champions») ou o Guimarães, ou os clubes das
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outras regiões. Isso no futebol, para já não falar dos outros desportos ou modalidades. Neste
particular sector, é óbvio que se misturam clubismos e «paixões», mas não deixa de ser um
exemplo que colhe a reacção dos telespectadores.
Por outro lado, há ainda um outro aspecto relevado por alguns telespectadores: Grande parte
das notícias de eventos dadas (festivais, espectáculos, representações tradicionais, etc.) é
sempre na «perspectiva lisboeta». Ou seja: têm um sub--entendimento de «servirem» para os
habitantes da capital.
Este enunciado pode ser rebatido por outras interpretações. Mas o objectivo deste programa é
levantar a questão e fazer reflectir sobre uma orientação editorial que merece ser discutida e,
possivelmente, revista, numa estação que, pelo seu estatuto de serviço público, se diz «a
televisão de todos e para todos os portugueses»

PGM: 170 «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: O Trio De Ataque

BREVE ENQUADRAMENTO: O programa «Trio de Ataque», exibido às terças-feiras, entre as
10.30 e 24.00 horas, na RTPN, é um programa muito popular e de grande audiência. O
programa, como se sabe, normalmente, é coordenado pelo jornalista Hugo Gilberto e tem três
comentadores residentes, como representantes dos adeptos do Benfica, Porto e Sporting. No
passado dia 5 de Outubro, um incidente trouxe o programa à ribalta nos próprios «media»
escritos e originou um enorme número de mensagens dos telespectadores dirigidas ao
provedor. Aliás, este programa recebe habitualmente queixas ou comentários dos
telespectadores, distribuídos, em regra, pelos adeptos dos clubes dos comentadores e
consoante as opiniões expressas. Porém, o incidente do dia 5 espoletou um caudal de críticas.
Podem ser assim resumidas as questões levantadas pelos telespectadores: a discordância pela
atitude do comentador Rui Moreira de abandonar o programa, atitude considerada pouco
correcta e, sobretudo, como forma última de evitar os comentários que Pedro Vasconcelos
tentava fazer sobre
as escutas do caso designado «Apito dourado», e agora divulgadas no «You Tube». Os
telespectadores acusam ainda o coordenador Hugo Gilberto de, com a posição assumida, ao
invocar as disposições legais sobre escutas, «tentar evitar a discussão» sobre o assunto. Por
sua vez, acusam o outro comentador, Oliveira e Costa, de «cobrir a posição da tentativa
branquear o assunto». Muitos telespectadores acusam o provedor de deixar em branco
comentários ou recomendações ao que se vem passado neste programa.
Assim, o objectivo deste programa «A Voz do Cidadão» não será, nem pode ser acicatar os
ânimos que, por via de regra, as discussões clubísticas trazem por arrasto. Nem tão pouco
pretender dar razão ou condenação às diferentes posições assumidas no dito programa «Trio
de Ataque» do passado dia 5.10.2010. Nesse caso, teriam de ser ouvidos todos os
intervenientes. Este «Voz do Cidadão» pretende situar o sentido deste programa, por parte
dos responsáveis da RTP. E dar resposta a uma questão que, com o incidente, se levantou de
novo: Os comentadores ali convidados devem «representar» e interpretar as opiniões do
universo dos adeptos desses clubes ou serem «porta-vozes» institucionais das direcções
desses clubes ?
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No fundo, o objectivo central deste programa do provedor será o de «desdramatizar» uma
situação levada, por vezes, a extremos pouco saudáveis ao «fair-play» desportivo e contribuir
para «arrefecer» uma pugna que não deve ser incentivada

PGM 171: «AVOZ DO CIDADÃO»
Tema: O Pluralismo Do Debate
Sobre O Orçamento 2011

BREVE ENQUADRAMENTO DO TEMA: Foi distribuído a várias entidades com responsabilidades
na defesa do pluralismo de opinião um documento subscrito por vários cidadãos em que se
acusava o «tom monolítico e redundante que tem dominado os meios de comunicação social
no que concerne à análise da crise e à apreciação das medidas de austeridade em curso». «O
problema de fundo – diz o documento – reside em ignorar, nos dias que correm, o pluralismo
de interpretações e perspectivas sobre a crise, sobre os seus impactos e sobre as opções de
superação». Este documento, neste momento, circula na INTERNET para recolher apoio e
assinaturas dos cidadãos». Este documento foi também recebido pelo provedor do
telespectador da RTP.
Ora, uma das missões atribuídas ao provedor do telespectador da RTP é a de acolher e
desenvolver acções no sentido de dar voz aos cidadãos que, porventura, se achem
discriminados no fazer sentir a sua voz, a sua opinião sobre as diversas problemáticas da
sociedade e, no caso especial, da sociedade portuguesa. Deste modo, o provedor entendeu ser
oportuno ( ser seu dever) dar voz a alguns destes cidadãos, dedicando um próximo programa
de «A Voz do Cidadão» a este importante e actual tema a ser discutido na sociedade
portuguesa.

PGM 172 : «A Voz do Cidadão»
Tema: Que Coisas Boas Se Pode Dizer Deste País?

Breve enquadramento do tema: O jornalista Nicolau Santos, Director – adjunto do Expresso
escreveu um artigo na revista Exportar, sob o título «Eu conheço um país» (o texto completo
vai em anexo), em que chamava a atenção para uma série de coisas boas e de sucesso, à escala
internacional; que o nosso país tem. Entretanto, através da Internet outros cidadãos
«juntaram» o conjunto de outras referências elogiosas. Como se percebe, o objectivo destes
textos será o de, contra a corrente de pessimismo e depressão que grassa no país e no
discurso público dominante, dar alento aos portugueses e fazê-los também ter notícia de
sucessos, regra geral, desapercebidos ou ignorados parangonas dos «media». Com efeito, ao
fazerem chegar ao provedor este documento, este grupo de cidadãos pretende dar eco a esta
tomada de atitude. O provedor julga, por isso, oportuno aumentar o eco destes depoimentos
através de um programa «A Voz do Cidadão».
Sem qualquer referência a marcas, mas aos «casos de sucesso», procuraremos ouvir um grupo
de cidadãos que, efectivamente., possam trazer um discurso alternativo ao pessimismo
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reinante. E pensamos que é um serviço público que tem lugar nos parâmetros de «A Voz do
Cidadão».

PGM 173: «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: O Serviço Público da RTP
Nas Comemorações Dos 100 Anos Da República.

Breve enquadramento do tema: Para assinalar, neste ano de 2010, o Centenário da
instauração da República, a RTP concebeu, realizou e transmitiu um conjunto de filmes e
documentários que, regra geral, até receberam elogio favorável da crítica televisiva.
Obviamente, o provedor não tem o estatuto de crítico. Todavia, deixando de parte alguns
aspectos, sobretudo, de natureza histórica ou seja da interpretação dos acontecimentos
expressa nos diferente «conteúdos», bem como as condições envolventes destas realizações,
o objectivo deste programa «A Voz do Cidadão» é o de saber se este caso (a produção de
conteúdos para comemorar os 100 anos da implantação da República) pode ser considerado
como um exemplo positivo do papel atribuído à RTP, como operador de serviço público». E se
assim é, pretende-se indagar as razões pelas quais este papel não é mais permanentemente
conseguido na produção de outros «conteúdos». Quer dizer, aproveita-se a oportunidade para
introduzir uma reflexão sobre os compromissos de produção de «conteúdos» da RTP, estação
de televisão com o estatuto de serviço público.

PGM 174 : «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: Assuntos Dispersos

Enquadramento do tema: Ao contrário do que habitualmente sucede, este programa «A Voz
do Cidadão» não será organizado à roda de um único tema. Vamos recolher uma série de
críticas, comentários, reclamações de Telespectadores sobre assuntos dispersos. Eles não
cobrem, de modo algum, o universo das questões levantadas pelos Telespectadores, mas são
indicativos do género de queixas, reparos, críticas e sugestões que caem no correio do
provedor, recebido no GAP. Assim, como se nota, por esta pequena amostra, são comentários
discordantes de algumas notícias dadas como «fait-divers», ou «imagens fortes» (mesmo em
séries de enorme aceitação), sem a bolinha vermelha ou aviso prévio de cenas chocantes, às
sempre repetidas queixas pelos erros no uso da língua, etc. Mas Também há «aplausos», a
manifestar agradabilidade por programas, reportagens e outros «conteúdos».

PGM: 175 «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: A RTP e a Produção Nacional

Enquadramento do tema: O último programa «A Voz do Cidadão» sobre «O Papel da RTP nas
Comemorações dos 100 anos da Implantação da República» trouxe à baila um tema mais geral,
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ou seja, o contributo da RTP para a produção nacional. A intenção deste programa é, portanto,
alargar a reflexão sobre a problemática da RTP e a produção nacional. Acontece que a RTP está
a transmitir as séries finais de dois programas muito aplaudidos pelos telespectadores «Contame como foi» e «Pai à força». É talvez oportuno levantar a questão sobre quais programas, de
produção nacional, vão preencher «este vazio». Aliás, a série agora iniciada, «Voo Directo»
abre também oportunidade para considerarmos a co-produção com os países lusófonos.
Vamos ouvir a opinião de Telespectadores e ter uma conversa com o Director de Programas,
José Fragoso, sobre a questão que dá título a este programa «A Voz do Cidadão»,
particularmente interrogando-o das limitações que subsistem para aumentar a produção
nacional e que respostas podem ser dadas àqueles (telespectadores e críticos) que acusam ser
pouco visível o papel da RTP na produção nacional. Igualmente, procuraremos recolher da
parte dos Telespectadores opinião sobre este tema e o balanço que fazem do êxito de «Contame como foi» e «Pai à força»

PGM 176 : «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: Que Pode Oferecer Portalegre
Para Entrar na Agenda da RTP?

Enquadramento do tema: O provedor recebe várias vezes queixas de Telespectadores de
outras cidades e distritos a reclamar ou lamentar a ausência de referências a eventos
acontecidos nas suas regiões no Telejornal. (Obviamente, o que é distinto do aparecimento,
por exemplo, no «Portugal em Directo»). «A Voz do Cidadão» dedicou um programa de teor
semelhante, gravado em Braga, na Universidade do Minho. A ideia deste programa não era a
de repetir o mesmo teor. O fulcro da questão irá procurar centrar-se na interrogação junto de
Telespectadores de Portalegre de que acontecimentos, eventos, realizações de vária ordem,
entendem dever ou poder «ter lugar», como referências ou notícias de interesse nacional, no
Telejornal. Junto de Telespectadores locais, actores sociais envolvidos em diferentes
actividades (ensino, expressões culturais ou de arte, feiras, etc.) serão recolhidos
depoimentos. A escolha de Portalegre é do critério do provedor. Na impossibilidade de fazer
um programa deste tipo em cada cidade, Portalegre é escolhido, tal como foi Braga, pois situase num Alentejo, com razões para emitir esta queixa. Depois do Norte, vamos ao Centro. E
possivelmente fica em aberto o registo de outra região.

PGM:177 «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema. O Programa do Provedor

Breve enquadramento do tema: O programa do provedor « A Voz do Cidadão», como todos
os restantes programas que são transmitidos está sujeito ao escrutínio dos Telespectadores.
Aliás, como em todas as situações de actividade pública, a própria actuação do provedor.
Embora, na sua generalidade, programa e provedor recebam críticas favoráveis, a intenção
deste programa é tentar trazer ao programa Telespectadores que emitam livremente a sua
crítica. Muitas vezes é até difícil conseguir esses depoimentos com testemunho pessoal, pois
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muitos dos Telespectadores que enviam críticas, sobretudo, discordantes, uma vez
convidados, declaram depois que preferem não aparecer no ecrã. Desta vez, vamos tentar que
apareçam e de viva voz apresentem as suas opiniões. Procuraremos, no final, uma pequena
entrevista com um convidado sobre o papel e acção do provedor.

JANEIRO 2011

PGM 178: «A Voz do Cidadão»
Tema: O Fim Do «Contra-Informação»

Enquadramento do tema: Após 15 anos em emissão semanal, o programa de humor político,
o «Contra – Informação», teve o seu fim. Programa de forte sátira política, o «Contra», como
popularmente era conhecido, era já um clássico no género e gozava de grande simpatia entre
o público. Porém, numa planificação dos seus programas de humor, a Direcção de Programas
da RTP, entendeu não renovar o último contrato com as «Produções Mandala – Empresa de
Produção e Comunicação, S.A.». Anunciado o fim do programa, muitos Telespectadores têm
escrito ao provedor a manifestar o seu descontentamento pelo facto. Contrariam mesmo a
afirmação, entretanto, proferida pelo director, José Fragoso, de que o programa «estava
esgotado». A maior parte desses Telespectadores, desconfiados, atribuem o fim do «Contra» a
uma decisão de carácter político, pois dizem que, o dito programa era incómodo ao Poder
Político.
Seria importante esclarecer junto do público as razões da decisão agora tomada e, ao mesmo
tempo, abrir um espaço de reflexão sobre a actualidade do programa ou sobre o seu efectivo
«esgotamento» como programa televisivo.

PGM: 179 «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: «A Praça da Alegria»

Enquadramento do tema: O programa «Praça da Alegria» está há 15 anos em antena. È tempo
de levar a efeito uma reflexão sobre este programa. Primeiro, pelo facto de que não é comum,
- e só por isso é de elogiar e é uma referência – um programa do género ter vida tão longa.
Depois, pelos conteúdos que normalmente apresenta, objecto da recepção, por parte do
provedor, de muitos comentários de crítica positiva e negativa enviados pelos
Telespectadores. Nos aspectos mais negativos, surgem a inclusão de rubricas de carácter
explícito – o programa avisa que contém referências a marcas – a produtos comerciais ou,
outras, dedicadas a personagens do mundo das astrologias ou de «pseudo-ciências», muito
controvertidas na opinião de muitos Telespectadores. Uma outra crítica muito presente é o
modo como são apresentadas as rubricas sobre culinária, principalmente, em relação à
confecção dos produtos. Obviamente, que o sentido deste programa «A Voz do Cidadão» não
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é a de fazer passar uma crítica cerrada à «Praça da Alegria», mas a de emitir uma reflexão
sobre as dificuldades de um programa feito em directo, com horário e vida tão longos.
Para além dos depoimentos de Telespectadores, procuraremos falar com aqueles que fazem a
«Praça da Alegria» e seus responsáveis.

PGM 180 - «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: Programas De Solidariedade Da RTP

Breve enquadramento do tema: Nesta quadra de Natal a RTP, tradicionalmente, realiza vários
programas de solidariedade. Na semana entre o Natal e o dia de Ano Novo, a RTP realizou
várias edições do concurso «Quem quer ser Milionário – Alta Pressão» e do «Preço Certo»,
com convidados especiais (normalmente, rostos públicos do desporto, da televisão, do
espectáculo) com a finalidade de atribuir a instituições de causas sociais os prémios obtidos.
No caso do «Preço Certo» aconteceu, efectivamente, os prémios em jogo terem sido
atribuídos. No caso do «Quem ser Milionário», não obstante todo o notado esforço de Carlos
Malato, só no programa dedicado à «Liga Portuguesa contra a Sida» o resultado obtido somou
10 mil euros. Nos restantes programas, o prémio atribuído foi o de 500 euros. Tais desfechos
originaram um conjunto numeroso de recriminações dirigidas por Telespectadores ao
provedor. Recriminavam, sobretudo, a RTP, acusando-a de um reclame de «oportunística»
campanha de solidariedade, com reduzida aplicação de prémios, ou seja o valor mais baixo
oferecido habitualmente aos concorrentes que não ganham e recebem tais valores como
«prémio de presença» ou consolação. Nesse caso, dizem seria melhor não promover tais
sessões.
Evidentemente, esta reacção de muitos Telespectadores pode ser discutível. Por um lado,
regista-se, de imediato, que as regras do concurso «Quem quer ser milionário» não foram
alteradas. Não obstante a particularidade do destino dos prémios, «são as regras do jogo»,
como dizia o Malato. Mas por outro, como foi o caso do programa do dia 23 de Dezembro, a
pergunta colocada às crianças escolhidas como «concorrentes ocasionais», pela sua idade e
conhecimento, estas não estariam habilitadas a responder à questão posta: «Qual é a fórmula
química de cloreto de sódio?». Igualmente nas outras edições do programa, «parecia» - dizem
– « ser sempre colocada uma pergunta difícil para não dar lugar à distribuição de mais de 5oo
euros».
No presente contexto social de «aperto económico» em que o país se encontra e nesta quadra
natalícia em que a solidariedade está muito presente, parece oportuno, a propósito destas
«acusações» colocadas pelos Telespectadores, realizar um programa «A Voz do Cidadão» a
reflectir sobre este tema, Aliás, é ocasião de ainda levantar uma questão, também posta, pelos
Telespectadores, a propósito da realização normal destes concursos: «Porque será que no
concurso «O Preço Certo» no sorteio da margem de erro nunca sai o valor máximo de 2500 ou
porque no « Milionário» as perguntas difíceis aparecem logo quando os valores dos prémios
estão a subir». «Isso terá a ver com a crise e a contenção que a RTP está a praticar?»
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PGM 181 : «A VOZ DO CIDADÃO»
Tema: As Outras Leituras Ou Interpretações
De Um Telejornal.

BREVE ENQUADRAMENTO DO TEMA: Durante o ano 2010 esteve em cena, uma peça de
teatro, realizada pelo «Mundo Perfeito», da autoria do jornalista Tiago Rodrigues, e com o
título «SE UMA JANELA SE ABRISSE». Esta peça foi até objecto de um acto de formação levado
a efeito pelo Centro de Formação da RTP e dedicado especialmente a jornalistas. Trata-se de
uma peça que vem «afrontar» o contexto ritualizado da produção e organização de um
Telejornal e colocar o público perante as outras leituras e interpretações possíveis de um
telejornal, habitualmente, organizado no convencionalismo da generalizada «gramática» de
produzir um telejornal. Não é a primeira vez que o Provedor do Telespectador da RTP é
interpelado a propósito do telejornal, sobre a sua organização, sobre o alinhamento das
notícias e sobre a escala de graduação a que estas obedecem. Realizar um programa «A Voz do
Cidadão» sobre este tema parece ser uma oportuna ocasião para defrontar estas questões.
Procuraremos ouvir o Autor da peça, alguns dos seus intervenientes, espectadores e
jornalistas.
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