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Introdução
Em consonância com o disposto na Lei nº 8/2007, de 14 de Fevereiro
(capítulo V, artº 27º, nº1, alínea f), apresento o Relatório Anual relativo à
minha actividade como Provedor do Telespectador da Rádio e Televisão
de Portugal durante o ano 2013.
Assumi as funções de Provedor do Telespectador RTP em meados de
2013, numa altura conturbada da vida da Empresa. A anunciada
privatização de um dos canais de televisão, a reorganização dos quadros
de pessoal (considerado excessivo), a incerteza quanto ao futuro do
Centro de Produção do Porto bem com a indefinição do modelo a adotar
para os Centros de Produção das Regiões Autónomas criou um clima de
incerteza e imprevisão nas estruturas.
Em 2013, o Gabinete dos Provedores recebeu um total de 2517
mensagens relativas às emissões de Televisão do Grupo RTP, em Portugal
e no Mundo. Algumas delas, as correspondentes aos primeiros meses do
ano, foram tratadas pelo meu antecessor no cargo, Dr. José Carlos
Abrantes. Coube-me ler, analisar e encaminhar todas as outras (recebidas
depois de Maio), para as direcções visadas nas críticas, comentários,
sugestões e queixas dos telespectadores.
Ao longo da parte já cumprida do meu mandato, procurei ter sempre
presentes os fundamentos da missão do Provedor do Telespectador, tal
como constam do Estatuto dos Provedores da Rádio e Televisão de
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Portugal, elaborado em 2006 por José Manuel Paquete de Oliveira e José
Nuno Martins (primeiros provedores do Telespectador e do Ouvinte), e
que veio no essencial a ser acolhido pelo legislador na elaboração do
capítulo V da Lei nº 8/2007, consagrado aos provedores do Serviço Público
de Rádio e Televisão. Na observância de tais princípios, a missão do
provedor passa pela prossecução de cinco objectivos centrais1:
• Representar e defender, no contacto com as Empresas de Serviço
Público de Rádio e de Televisão, as perspectivas dos Ouvintes e dos
Telespectadores diante da oferta radiofónica e televisiva.
• Acentuar a fiabilidade do Serviço Público prestado pelas Estações de
Rádio e Televisão da RTP, bem como para promover a credibilidade e a
boa imagem de todos os seus profissionais.
• Estimular o cumprimento da ética profissional e dos códigos
deontológicos por parte de todos os profissionais da RTP.
• Fomentar os índices de receptividade dos diversos agentes das
estruturas que participam na produção dos conteúdos, perante as
observações dos Ouvintes e dos Telespectadores.
• Contribuir para uma cultura de autocrítica e de prevenção de eventuais
atitudes corporativistas no interior das Empresas, mas também por parte
dos cidadãos a quem representam.

1

Cf. OLIVEIRA, José Manuel Paquete de, e MARTINS, José Nuno: «Estatuto dos Provedores», RTP, 2006
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A RTP no momento presente
Em pouco mais de um ano, a RTP conheceu três Directores de Informação,
a demissão do Director do Canal 2 e dois novos anúncios – externalização
dos meios de produção e o fim das indemnizações compensatórias. Um
novo contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão, a nova
lei da televisão, os novos estatutos da RTP e a criação de um Conselho
Geral Independente completaram o atribulado ano de 2013. Reflexos
visíveis: perda de audiência dos canais de Rádio e Televisão do universo
RTP e uma visibilidade mediática excessiva, desnecessária e prejudicial.
Os telespectadores saíram a perder com a instabilidade referida. As
audiências tardam na recuperação e a concorrência impõe-se não
necessariamente com melhores conteúdos nem pelas melhores razões e,
aqui e ali, reclamando para si a prestação de serviço público com o
objetivo de banalizar e enfraquecer ainda mais a posição da RTP no
mercado.
Por outro lado os canais internacionais da RTP suscitam por parte dos
portugueses que residem no estrangeiro um volume de reclamações
preocupante. No essencial estes telespectadores demonstram o seu
desencanto perante a incapacidade da “sua televisão “lhes fornecer um
produto de qualidade. As queixas são recorrentes: repetição exaustiva de
conteúdos, horários desproporcionados ao seu modo de vida, ausência de
rotinas na programação, pouco informação sobre os conteúdos
disponíveis, jornais desadequados e desinteressantes para quem está fora.
As constantes comparações aos serviços internacionais da SIC e da TVI,
como bons exemplos, servem para reforçar o desencanto e a frustração.
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Mas é a RTP1 que regista o maior volume de reclamações. A transmissão
de touradas lidera destacada a lista de protestos, centenas, seguida pela
contratação do ex-primeiro-ministro José Sócrates como comentador
residente, em menor quantidade. Segue-se depois um conjunto de
reparos, sugestões e também protestos que vão desde o “piscar de olho”
como despedida de encerramento do Telejornal por José Rodrigues dos
Santos, à contratação de Manuela Moura Guedes, aos ordenados
“milionários” dos apresentadores, ao mau uso da língua portuguesa, à
contratação do jornalista Tavares-Telles (criticas violentas na
generalidade), ao não cumprimento de horários e às constantes alterações
da programação, e outros que no essencial não refletem um sentido
critico dos conteúdos que a RTP oferece.
Este breve relato serve para sublinhar o efeito-surpresa com que sou
sistematicamente confrontado quando analiso a razão de ser dos
contactos dos telespectadores. De facto relevo a utilização de abaixoassinados, que circulam pelas redes sociais, como forma de exercer
pressão sobre a RTP. A campanha contra a exibição de touradas e a
presença de José Sócrates nos écrans, são o melhor exemplo desta forma
“colectiva” de protestar. Mas há excepções que vale a pena referir, já que
demonstram uma maneira de estar diferente dos telespectadores perante
a RTP e que remetem para os portugueses que residem no estrangeiro. As
suas críticas são maioritariamente construtivas e refletem uma legítima
exigência da quantidade e qualidade da informação que recebem, das
insuportáveis e intermináveis repetições de programas e do respeito que
reclamam merecer por parte da “sua RTP”.Com uma ou outra pequena e
irrelevante excepção, não encontro na correspondência destes
telespectadores outra motivação que não seja o desejo de terem acesso a
melhores programas e melhor informação.
Dos telespectadores das regiões autónomas dos Açores e Madeira, a
esparsa correspondência recebida exprime sobretudo o desencanto sobre
o que consideram ser “o abandono” a que a estrutura central da empresa
imprimiu aos canais regionais. No essencial fazem-se reparos à ausência
de estratégia de programação e informação que tenha em conta os
interesses das regiões e a sua implantação junto das populações,
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aparentemente mais interessadas nos conteúdos das concorrentes
privadas.
Acresce também um conjunto de preocupações consignadas ao tipo de
conteúdos que os canais regionais disponibilizam para os portugueses
espalhados pelo mundo. Com portugueses Madeirenses e Açorianos
concentrados em grandes comunidades nas costas leste e oeste dos
Estados Unidos e na África do Sul, estes não se revêm na programação
que lhes é oferecida.
No que à RTP Informação diz respeito, o epicentro das reclamações tem a
ver com a transmissão de futebol e a “hibridez” da sua grelha. De facto
alguns telespectadores interrogam-se sobre a utilidade deste canal no
universo público, considerando que nada adianta àquilo que deve ser a
oferta alternativa da RTP.
O escrutínio e a monitorização que se faz da RTP são, como já dissemos,
excessivos e porventura desnecessários a maior parte das vezes. Do ponto
de vista do Provedor, este facto tem obstado a que a discussão sobre
conteúdos e informação se faça de forma critica e construtiva sendo que é
isso, que de forma objetiva mais interessa ao telespectador. Se este se
revisse na programação da RTP tudo o resto lhe passaria ao lado a maior
parte das vezes e, não se constituiria como o ruído de fundo que todos os
dias ecoa pelos jornais portugueses.
Constatados estes factos, decidi intervir junto dos telespectadores de três
maneiras distintas: através do programa A Voz do Cidadão, tematizando
os conteúdos e fornecendo um volume de informação o mais esclarecedor
possível (junto listagem a seguir); através de correio electrónico, nunca
deixando passar mais de vinte e quatro horas sem dar resposta; e por
último, eventualmente o mais bem-sucedido e surpreendente junto dos
telespectadores, através de conversa telefónica, sempre que
disponibilizam o respectivo numero. Abandonei o recurso ao Facebook,
para que o espaço do provedor não se tranformasse um «muro de
lamentações» e desabafos, frequentemente pouco consistentes.
Entendo que o recurso às redes sociais poderá, e deverá, ser um excelente
veículo de informação sobre o que se faz na RTP, e contribui com certeza
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para estreitar os laços entre quem faz e quem consome Televisão. Mas
não deve, a meu ver, ser um modo privilegiado no contacto dos
telespectadores com o provedor, até pelo carácter espontâneo, e por isso
tendencialmente pouco amadurecido, quando não frequentemente
inflamado, que enforma boa parte da comunicação estabelecida através
do Facebook ou do Twitter. Já os restantes meios de comunicação, desde
sempre em uso no Gabinete dos Provedores – por carta ou por correio
electrónico –, permitem uma mais reflectida abordagem dos temas, o que
permite sustentar de modo mais consistente as críticas, sugestões e
reclamações apresentadas.
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Análise sociográfica das mensagens
Evolução anual 2006-2013
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Quadro 1

Apesar de o meu mandato abranger pouco mais do que os seis meses
finais de 2013, os dados apresentados neste relatório referem-se ao
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período de Janeiro a Dezembro, já que só assim é possível estabelecer um
paralelismo com os períodos anteriores. Verifica-se, desde logo, uma
variação significativa no quantitativo total das mensagens recebidas
relativamente ao período anterior (quadro 1). No entanto, não é possível
inferir daqui uma diminuição do número de questões colocadas ao
provedor, dado que desde o início de 2013 se encontra em utilização pelo
Gabinete dos Provedores um novo sistema de gestão de mensagens que
contabiliza os assuntos reportados, mas não as questões subsequentes
que, em alguns casos, surgem a partir da mensagem inicial, nem a troca
de correspondência daí resultante. Assim, quaisquer mensagens recebidas
em resposta à questão inicial deixaram de ser consideradas para efeitos
deste relatório.

Distribuição por Canais
Mais do que um
canal
13.72%

Não especificado
4.04%

RTP África
0.31%
RTP Internacional
4.17%
RTP Informação
3.50%
RTP Memória
0.67%
RTP Madeira
0.09%
RTP Açores
0.09%
RTP 2
10.31%

RTP 1
63.09%

RTP 1
RTP Madeira
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RTP 2
RTP Memória
RTP África

RTP Açores
RTP Informação
Mais do que um canal

Quadro 2
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Na distribuição por canais (quadro 2), verifica-se que a esmagadora
maioria das mensagens recebidas (mais de 60%) teve por alvo a RTP1.
Segue-se, a boa distância, a RTP2 (10%), e a seguir a RTP Internacional
(4,2%) e a RTP Informação (3,5%). Uma fasquia considerável dos
telespectadores (quase 14%) apresenta questões relacionadas com mais
do que um canal.
Quanto às áreas visadas (quadro 3), a Informação lidera as questões
colocadas ao provedor, com um quarto das mensagens a referirem
questões do âmbito da DI.

Áreas visadas
Programas

Informação

Colaboradores/Comentadores

Jornalistas

Locutores/Apresentadores

Área Técnica/Emissão

Outras áreas

Provedor

Questões diversas

Programas
19.79%

Questões diversas
38.78%

Provedor
0.40%

Outras
Área
áreas Técnica/Emissão
2.07%
0.75%
Locutores
Apresentadores
2%

Informação
25.43%
Jornalistas
7.39%

Colaboradores
Comentadores
3%

Quadro 3
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Os jornalistas são os profissionais directamente visados que mais questões
proporcionam (7%), seguidos dos colaboradores e comentadores (3%),
enquanto os locutores e apresentadores são visados em apenas 2% das
queixas.
De um modo geral mantém-se a tendência de anos anteriores, no que
respeita à distribuição por canais e áreas temática. Verifica-se uma
persistência digna de registo de muitos telespectadores da RTP
espalhados pelo mundo, que frequentemente recorrem ao provedor
questionando as opções da programação da RTP Internacional. É aliás,
curioso verificar a origem das mensagens recebidas a partir dos
estrangeiro, e que atingiram este ano os 6% do volume total de
correspondência recebida. Ela dá uma ideia da dimensão global da RTP e
da sua importância para o mundo.

Níveis de escolaridade
EB 1º Ciclo
1.9%

EB 2º Ciclo
1.2%

EB 1º Ciclo

EB 3º Ciclo
1.7%
Secundário
22.4%

Não especificado
27.6%

EB 2º Ciclo

EB 3º Ciclo

Secundário

Superior

Não especificado
Superior
45.1%
Quadro 4

A caracterização dos níveis de escolaridade (quadro 4) dos
telespectadores que se dirigem ao provedor segue a tendência dos anos
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anteriores. A maioria declara possuir estudos superiores, e só uns escassos
5% admitem ter qualquer dos graus do ensino básico. Quase 30%,
entanto, optaram por não responder.
Os dados estatísticos solicitados aos telespectadores ajudam o Gabinete
de Apoio a traçar o perfil sociológico dos utentes do serviço público que se
dirigem ao provedor. No entanto, a sua fiabilidade é comprometida
sempre que, por qualquer motivo, os autores das mensagens optam por
não fornecer esses elementos (que, naturalmente, são de carácter
facultativo) ou o fazem apenas parcialmente. Ainda assim, entendo que a
obrigatoriedade do preenchimento de todos os campos do formulário
teria um efeito ainda mais negativo, pois poderia contribuir para afastar
muitos espectadores do contacto com o provedor.
De acordo com os dados apresentados, continuam a ser maioritariamente
homens os que se dirigem ao provedor: 70% do total, mais do dobro do
número de mulheres que o fizeram.

Distribuição por género
27%
Masculino

Feminino
70%
Não especificado
3%

Quadro 5

Do total de correspondentes do Provedor do Telespectador, cerca de 40%
(1014 em 2517) não indicam a idade. Mesmo assim, os dados disponíveis
indicam uma participação muito equilibrada da população maior de 25
anos, e um aumento significativo da participação dos maiores de 55 anos
(de 13 para 19%, entre os 55 e os 64 anos, e dos 8 para os 15%, nos
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maiores de 64) que não implica necessariamente um envelhecimento da
audiência, uma vez que as restantes faixas etárias mantém níveis de
participação semelhantes aos de anos anteriores.

Distribuição por faixa etária
< 18
2.8%

> 65
15.6%

19-24
5.5%

25-34
16.4%

55-64
19.6%

45-54
18.4%

35-44
21.7%

Quadro 6

Analisando a distribuição geográfica das mensagens recebidas (quadros 7
e 8) verifica-se que, nas mensagens nacionais (quadro 7), os distritos de
Setúbal e Braga estão entre os mais participativos, logo a seguir a Lisboa e
Porto. Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro e Faro, surgem, por esta ordem,
nas posições seguintes. No lado contrário, os menos participativos foram
os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Évora, Beja e Portalegre, que,
tal como o arquipélago da Madeira, não chegam sequer a 1% do total de
mensagens recebidas. De notar, porém, que também aqui há um número
significativo de correspondentes (28%) que não indica o distrito de
origem, o que pode implicar algum desvio no grau de exactidão destes
dados.
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Portugal - Distribuição geográfica
Beja 0.8%

Bragança 0.6%

Aveiro 2.5%

Braga
4.8%

Não especificado
28.2%

Castelo Branco
1.0%
Coimbra 2.6%
Évora 0.7%
Faro 2.0%
Guarda 0.7%
Leiria 3.6%

Madeira 0.9%
Açores 1.3%
Viseu 1.8%
Vila Real 0.3%
Viana do Castelo
1.2%
Setúbal 6.3%
Lisboa 25.6%

Portalegre 0.8%
Santarém 2.7%

Porto 11.4%

Quadro 7

Por outro lado, entre os ouvintes residentes no estrangeiro que se
dirigiram ao provedor do telespectador (quadro 8) e que representam
cerca de 6% do total de mensagens recebidas, verifica-se a existência de
um número muito significativo de mensagens oriundas de países
europeus, sendo que, naturalmente, a maioria das mensagens vêm dos
países que possuem maiores comunidades de emigrantes portugueses.
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Resto do mundo - Distribuição geográfica
Outros países*
7,0%

África do Sul 6.3%

Alemanha 5.5%

Venezuela 1.6%
Bélgica 2.3%
Timor-Leste 2.3%
Brasil 11.7%
Suíça 17.2%

Moçambique 3.9%

Canadá 10.9%
China 1.6%
Luxemburgo 9.4%

Espanha 1.6%

Holanda 2.3%

França 7.0%

EUA 9.4%

Quadro 8

A Suíça surge em primeiro lugar nesta tabela, com 17% das mensagens
oriundas do estrangeiro. Seguem-se o Brasil (12%), Canadá (10%), EUA
(9%), Luxemburgo (9%), França (7%) e África do Sul (6%). No total,
chegaram mensagens de 25 países. Além dos indicados no quadro 8, o
item “Outros países” representa aqueles de que foi referenciada apenas
uma mensagem ao longo do ano: Austrália, Croácia, Dinamarca, GuinéBissau, Índia, Israel, Itália, Namíbia, Nicarágua e Qatar.
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«A Voz do Cidadão»:
Temas e entrevistados
Em 2013 realizaram-se quinze emissões do programa A Voz do Cidadão,
nas quais foram abordados temas sugeridos na sua maioria pelas
mensagens recebidas dos telespectadores, mas também por iniciativa
própria, de acordo com as prerrogativas legais, tendo em conta a
pertinência de algumas questões de fundo – como por exemplo a
reestruturação em curso da concessionária do serviço público de
Televisão, a propósito da qual realizei um conjunto de entrevistas com os
diversos protagonistas e decisores: o ministro da tutela, os presidentes
dos Conselhos de Administração e de Opinião e, já em 2014, o presidente
da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Ao longo das diversas emissões, falou-se do financiamento das Antenas
Internacionais da RTP, analisou-se o serviço público e debateram-se as
audiências e a monitorização da actividade da RTP, ouviram-se os
telespectadores e os produtores independentes de Televisão a propósito
da reestruturação da empresa, discutiu-se a transmissão de touradas pelo
serviço público, a cobertura televisiva das eleições autárquicas e a
separação entre o interesse público e o interesse do público nas
transmissões dos jogos de futebol. No programa foram ainda tratadas
questões específicas relativamente a alguns programas de grande
audiência, como o concurso Quem Quer Ser Milionário, o programa de
humor Breviário Biltre ou o programa de entrevistas O País Pergunta, cuja
primeira (e até agora única) emissão, com o Primeiro-Ministro Passos
Coelho, levantou grande polémica.
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Foram os seguintes os assuntos tratados ao longo das várias semanas e os
convidados das diversas emissões:
1

Tema
Financiamento das antenas
Internacionais

2

Transmissão de touradas
pela RTP

3

O que deve ser o serviço
público (a visão dos críticos
de televisão)

4

Audiências: são um
indicador de bons
conteúdos? Deverá o
serviço público bater-se por
elas a qualquer preço?

Convidados
- Alberto Arons de Carvalho, Prof.
Universitário
- Daniel Soares de Oliveira, Membro do
Conselho de Opinião RTP
- José Azeredo Lopes, Professor
Universitário
- Manuel Coelho da Silva, Pres.
Conselho de Opinião RTP
- Maria Emília Brederode Santos,
Pedagoga e Membro do Conselho de
Opinião da RTP
- Eduardo Cintra Torres, Crítico
Televisão
- Henrique Armés, Director Clínico do
Hospital Veterinário S. Bento
- Luís Castro, Pres. Casa do Pessoal RTP
- Nicolau Breyner, Actor/Realizador,
defensor das touradas
- Rui Oliveira e Costa, Administrador da
Eurosondagem
- Rui Reininho, Músico, anti-touradas
- Rui Teixeira da Motta, Pres.
Associação de Telespectadores
- António Borga, Pres. Associação de
Produtores Independentes de TV
- Correia da Fonseca, Crítico de
Televisão
- Nuno Azinheira, Jornalista
especializado em Televisão
- Baptista-Bastos, Escritor e Jornalista
- Paula Cordeiro, Provedora do Ouvinte
RTP
- Ruben de Carvalho, Jornalista
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Tema
Monitorização da RTP
(constituição e atribuições
da ERC e do Conselho de
Opinião da RTP)

Convidados
- Manuel Coelho da Silva, Presidente do
Conselho de Opinião da RTP
- António Rego, Membro do C.O.
indigitado pelas instituições religiosas
- Deolinda Machado, Membro do C.O.
indigitada pelas organizações sindicais
- Diogo Henriques, Membro do C.O.
indigitado pela Assembleia da
República
- Tânia de Morais Soares, Directora do
Departamento de Análise de Media da
ERC

6

1ª Parte – Controvérsia no
“Quem Quer ser Milionário”
com o provérbio “dezembro
frio, calor no esti(l)o”
2ª Parte – Cobertura
televisiva das candidaturas
às eleições autárquicas

1ª parte
- Hugo Andrade, Director de Programas
RTP
- Raquel Silva, Concorrente lesada
- Sandra Duarte Tavares, Linguista
2ª parte
- Alcides Vieira, Director de Informação
da SIC
- João Almeida, Comissão Nacional de
Eleições
- José Alberto Carvalho, Director de
Informação da TVI
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Entrevista ao Primeiroministro na estreia de “O
País Pergunta” e a discussão
sobre se todos os partidos
com assento parlamentar
deverão participar naquele
formato

- António Filipe, Deputado PCP
- Cecília Honório, Deputada BE
- Pedro Adão e Silva, Sociólogo
- Paulo Ferreira, Director de Informação
RTP
- Pedro Marques Lopes, Comentador
político

8

Reestruturação da RTP: o
que pensam os
telespectadores sobre o
tema?

5
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9

Tema
Convidados
Existem limites para o
- Herman José, Humorista
humor? Abordagem do
- Henrique Dias, Argumentista
tema, a propósito da estreia - Nuno Artur Silva, Argumentista
do programa “Breviário
Biltre”

10 Futebol: interesse público
ou interesse do público?

- Luís de Freitas Lobo, Comentador
desportivo
- Nicolau Santos, Jornalista
- Victor Serpa, Director do jornal “A
Bola”

11 Externalização da Produção
de Programas

- Ana Costa, Produtora Cinecool
- Filipa Reis, Produtora Vende-se Filmes
- Luís Rebelo, Director Companhia de
Ideias
- Mafalda Mendes de Almeida,
Diretora-geral Mandala

12 Entrevista ao Ministro com
a tutela da RTP

- Miguel Poiares Maduro

13 Entrevista ao Presidente do
Conselho de Administração
da RTP

- Alberto da Ponte

14 Entrevista ao Presidente do - Manuel Coelho da Silva
Conselho de Opinião da RTP
15 Retrospectiva dos
programas anteriores
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Considerações finais
Julgo não haver grandes discrepâncias no entendimento generalizado
sobre o que é expectável da missão e do modus operandi de um provedor
do serviço público de Televisão, mas ainda assim permita-se-me que cite,
a este respeito, o Prof. José Manuel Paquete de Oliveira, que foi, entre
2006 e 2011, o primeiro Provedor do Telespectador da RTP (entre 2006 e
2011), no seu primeiro Relatório de Actividade:
«Entendo que a figura de um Provedor do Telespectador é mais uma peça
na edificação das estruturas e meios que competem a um Estado
Democrático para garantir o livre exercício da liberdade de expressão e
opinião que através dos media deverá ser conquistado e consolidado por
diferentes formas de agir. (…) O Provedor deve veicular a posição de um
vaivém contínuo, em diálogo permanente e o maior esclarecimento
possível, embora sem olvidar que ele é, por incumbência. O representante
defensor do Telespectador e não da estação de televisão.»2
Partilho esta breve reflexão sobre o papel do Provedor do Telespectador,
expressa com pertinência e assertividade por este meu ilustre antecessor
no cargo e figura de referência no meio académico e comunicacional
português, porque ela espelha também o meu próprio entendimento da
função que exerço. E é também com esta percepção que a equipa do
Gabinete dos Provedores tem prestado, ao longo dos anos, todo o apoio
2

OLIVEIRA, José Manuel Paquete de: «Relatório do Provedor do Telespectador da RTP (2006)», Lisboa,
2007, p. 8
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necessário à prossecução da missão dos provedores do serviço público de
Rádio e Televisão.
É um dado adquirido desde há muito na Sociologia da Comunicação que
não existe um público, existem vários públicos (diferentes nas suas origens
sociais, referências culturais, geográficas, educacionais, etc.) que tornam o
conceito genérico de público muito difícil de definir, sobretudo numa
estação de Televisão com as características e as obrigações legais a que
está sujeita a RTP.
De igual modo, o conceito de audiência não é tão linear como por vezes
aparenta, sobretudo perante o olhar de «leigos» nas questões de
produção, programação e emissão do produto televisivo. Como diz ainda
o Prof. Paquete de Oliveira, «nas suas lógicas de programação, as
televisões, regra geral, simplificam um problema que não é simples. Têm
em mente a audiência como o público empírico em termos de índices de
audição ou visão. Essa audiência, não sendo uma construção abstracta, só
serve para justificar as grelhas e as estratégias da programação [e] na
maior parte das vezes não se podem identificar com o(s) público(s)
real(reais)3».
Lidar com estas questões faz parte de papel dos provedores do Ouvinte e
do Telespectador, tal como foi estabelecido por lei. Não é demais lembrar
que, de acordo com o seu estatuto, «os Provedores do Ouvinte e do
Telespectador gozam de independência face aos órgãos e estruturas da
empresa e respetivos operadores» pelo que devem «dispor dos meios
necessários para estimular a participação ativa por parte dos Ouvintes e
Telespectadores». Situados à margem das hierarquias da RTP, os
provedores não podem interferir na preparação ou elaboração dos
programas das Estações sobre as quais incide a sua acção, antes devendo
agir como instância mediadora nos conflitos entre os telespectadores e os
produtores de conteúdos.
Tudo isto está consagrado na lei que enquadra a actividade do provedor
da Televisão de serviço público, que acentua ainda a função pedagógica e
de formação do cidadão como consumidor de Televisão. O mesmo
3

Idem, ibidem, p. 10
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propósito, aliás, que deveria estar sempre na mente do programador do
serviço público. Um bom sinal disso seria uma maior atenção ao actual
horário de transmissão do programa A Voz do Cidadão. Quando me
comunicou a vontade de alterar o horário de transmissão de A Voz do
Cidadão, entendi que, na faixa do horário nobre de fim-de-semana que
até então ocupava, o programa do provedor do Telespectador poderia
não se adequar às necessidades da programação, e por isso concordei
com a alteração.
Ficou então acordado que seria encontrado um novo horário, igualmente
nobre, mas mais confortável em termos de programação, o que nunca se
concretixou: o programa passou, primeiro, para o fim da manhã de sábado
e, após as demandas que efectuei, para o início da tarde do mesmo dia.
Um pouco melhor, mas ainda abaixo do aceitável, de acordo não só com o
que foi a prática da RTP para com os seus provedores ao longo dos anos,
mas também das próprias disposições legais, expressas no Capítulo V da
lei 8/2007 de 14 de Fevereiro4.

4

Cf. Lei nº 8/2007, de 14 de Fevereiro. Capítulo V, art. 26º e 27º
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Anexo
Para melhor contextualizar o meu entendimento sobre a actuação do
Provedor do Telespectador no momento presente da vida do País e da
RTP, opto por transcrever [as partes que me parecem mais significativas
d]a primeira entrevista de fundo5 que dei após a minha nomeação, no
Verão de 2013, e que resume em traços gerais aquilo que tenho
procurado que seja a minha acção durante o mandato que me foi
confiado.
Nela dou conta daqueles que foram os temas principais que abordei
nestes primeiros meses como Provedor do Telespectador e exponho os
meus pontos de vista relativamente a algumas questões centrais que têm
vindo a ser colocadas ao longo do processo de reestruturação em curso,
nomeadamente a questão do financiamento.
Entendo que esta é, aliás, uma questão vital para o futuro da RTP
enquanto empresa e enquanto prestador do serviço público, pois que, se
é verdade que a empresa não poderá existir sem o serviço público, é
minha convicção que o inverso é igualmente verdadeiro: o serviço público
não é possível sem a RTP.

5

ABREU, Alexandra Peixinho (texto) e BERNARDO, Sandra (fotos): «Jaime Fernandes: ‘A RTP precisa de
estabilidade’», Jornal Sénior, Lisboa, 15.Agosto.2013
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Entrevista ao Jornal Sénior, 15 de Agosto de 20136
Jornal Sénior (JS) – Como comenta as declarações do Ministro Poiares
Maduro que referem que a RTP vai ter que prestar serviço público
contando apenas com o financiamento resultante da Contribuição
Audiovisual (CAV), e que a partir do próximo ano terminam as
indemnizações compensatórias?
Jaime Fernandes (JF) – Enquanto Provedor do Telespectador, e com base
na minha experiência pessoal, tenho muitas dúvidas sobre essa suposta
solução. Para que se perceba o que aqui está em causa é importante
explicar para que servem a Contribuição Audiovisual e as indemnizações
compensatórias. A CAV é utilizada para garantir aquilo que é o serviço
core da RTP, ou seja, a produção de programas de informação e de
entretenimento. E as indemnizações compensatórias servem para fazer
face a outros serviços que não são as obrigações estatutárias da Televisão
Pública, tais como o serviço internacional, o serviço de cooperação com os
países de língua oficial portuguesa, a gestão do museu e do arquivo. Isto
são serviços extra que a RTP presta e para os quais conta com as
indemnizações compensatórias. Assim, ao circunscrever a CAV como a
única receita possível – além das receitas comerciais provenientes da
publicidade – interrogamo-nos sobre como pagamos estes serviços extra
que são também eles essenciais. Por isso, sou da opinião que precisamos
de arranjar uma outra solução que não seja tão drástica como esta
apresentada recentemente pelo Governo. A menos que o Governo – e
esta também é uma discussão antiga – concessione aos privados o serviço
internacional de televisão. Esta pode ser uma hipótese, com a qual não
concordo nem defendo. Temos que arranjar uma outra solução, porque a
apresentada, além de drástica, põe em causa o próprio funcionamento da
Televisão Pública tal como o conhecemos.
JS – Nos serviços que refere ainda falta incluir a RTP Açores e a RTP
Madeira…
6

Entrevista de Alexandra Peixinho Abreu, Jornal Sénior, Lisboa, 15.Agosto.2013
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JF – Claro, não nos podemos esquecer dos serviços prestados nos
arquipélagos, que têm uma estrutura e autonomia próprias e cujos
serviços também não podem estar dependentes da CAV. Mais uma vez
refiro que a taxa do audiovisual deve ser utilizada para fazer face aos
custos de programação, informação e pessoal. Se temos uma empresa de
capital público com uma estrutura tão grande como a RTP, da qual
também constam dois emissores regionais, como a Madeira e os Açores –
que deve manter – precisamos de analisar melhor o que podemos fazer
para a conseguir gerir como um todo. Fala-se que devem ser os próprios
governos regionais a pagar a RTP Açores e a RTP Madeira. Penso que
neste momento esta discussão é irrelevante. O que não é irrelevante é,
sem pensar em todos os serviços que a Televisão Pública presta, anunciar
esta medida absolutamente drástica, do género “vejam se conseguem
viver assim ou então têm que cortar em metade do pessoal”.
JS – Então, em resumo, quer isto dizer que as receitas da CAV e as que
vêm dos contratos publicitários passarão a ser as únicas fontes de
riqueza para todos os serviços da RTP?
JF - Sim, é exactamente isso que o Governo nos está a dizer. E eu levo
anos disto os suficientes, além de ter participado durante muito tempo na
própria gestão da empresa, e sei objectivamente que isso não chega. A
CAV rende cerca de 140 milhões de euros ao ano. A RTP Açores e a RTP
Madeira custam entre 10 a 15 milhões ao ano, mais os dois canais
generalistas com 24h de produção… Enfim, contabilizando todos os
serviços, não é preciso ser contabilista para perceber que o dinheiro é
manifestamente insuficiente.
JS - Aliás, um dos comentários que fizeram aquando da sua nomeação,
foi que a escolha não deveria ter recaído sobre alguém tão ligado à casa,
que o Provedor do Telespectador precisa de ser um bocadinho mais
isento.
JF - Enfim, na altura só faltou dizer que eu tinha de me “divorciar” da RTP.
Bem, não se pode ignorar o facto de ter trabalhado na empresa 52 anos.
Mas não contem comigo para ter uma opinião crítica em relação à
empresa só porque “é simpático” ter uma opinião critica. Eu irei partir
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sempre para uma defesa objectiva do Serviço Público de Televisão. Mas
não deixarei de tornar públicas as minhas opiniões. Provavelmente, a
posição que vou tomar enquanto Provedor do Telespectador até será bem
mais radical do as pessoas poderiam imaginar. Eu estou disponível e vou
explicar ao Governo os motivos pelos quais não pode tomar a decisão de
cortar as indemnizações compensatórias. Não pode. De outro modo ficam
comprometidos os serviços extra que a RTP fornece, em especial o serviço
internacional de televisão e rádio, que é fundamental para o País, para a
empresa e para as pessoas a quem se destina. E nesta matéria falo com
conhecimento de causa, já que fui um dos últimos directores do serviço
internacional. E é lamentável que muitas das administrações da RTP e
muitos dos governos não percebam a importância e a relevância do
internacional e que quando abordam este serviço fazem-no sempre
utilizando uma linguagem hipercrítica que não reflecte o esforço que os
profissionais da empresa fazem para manter aquelas antenas no ar. É
preciso perceber que, em bom rigor, a RTP fornece um serviço gratuito
internacional – que não pode ser comparado ao da SIC e da TVI, que não
são gratuitos – que é verdadeiramente impressionante. Onde há
portugueses, há a RTP e a RDP, e isto é extraordinário. Se queremos
manter viva a Língua Portuguesa e o contacto com os milhões de
portugueses que vivem fora do País, não podemos dizer simplesmente
que agora acabou.
JS – Então, mantendo-se os serviços internacionais, que alterações
sugere que se façam para fazer face aos cortes que podem estar
eminentes?
JF - Eu admito que a RTP é uma empresa grande, que se calhar presta
serviços a mais, que gasta dinheiro a mais, e que terá de refazer esse
formato. Penso que talvez neste momento a RTP Memória não fará
grande sentido. Foi um canal importante que cumpriu o seu papel, mas já
não se justifica e por aí podemos começar a poupar. E tenho grandes
reservas que a RTP deva manter a RTP Informação. Porque neste caso está
a competir directamente com a concorrência. Eu acho que a RTP devia
concentrar todo o seu esforço em produzir os dois grandes canais de
televisão, a RTP 1 e a RTP 2, livres de ónus para o telespectador. Penso
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que nesta fase, em que é preciso conter recursos, não faz sentido manter
a RTP Memória e a RTP Informação.
JS - Que outras alterações faria?
JF - Há muitas coisas que se poderia fazer, como estimular a produção
interna. Embora é importante que se diga também que a RTP tem a
obrigação, e tal vem descrito no contrato de concessão de Serviço Público,
de viabilizar a produção independente e a produção privada das
produtoras. Outra coisa que não conseguirá fazer se tiver que contar
apenas com a CAV. Volto a frisar que, se o Governo avançar com esta
medida também está a pôr em causa uma quantidade de postos de
trabalho e a capacidade criativa das produtoras privadas que existem em
Portugal.
JS - E o que acontece agora?
JF - Pois não sei, enfim, eu julgo que isto ainda está na fase da discussão.
Há que tentar reflectir um pouco mais e tentar chamar à razão algumas
pessoas e sobretudo arranjar algumas alternativas. Eu defendo uma
alternativa particularmente simples que passam pelos serviços
internacionais que custam – de acordo com a minha estimativa – entre 12
a 16 milhões de euros terem um orçamento separado. E enquanto
provedor, não desdenharia a possibilidade de esse serviço ter uma tutela
diferente, não ser necessariamente a tutela da presidência do Conselho de
Ministros, podia ser o ministério dos Negócios Estrangeiros e/ou
ministério da Economia, o que daria aos serviços internacionais uma
componente económica mais forte. A RTP Internacional deve ter um papel
fundamental e decisivo na defesa da Língua e da Cultura portuguesas e
não pode viver oscilante a depender das receitas publicitárias que estão
também a sofrer cortes (estima-se que este ano sofram um corte de 10%).
É preciso não esquecer que a RTP não tem a mínima estabilidade, há
muitos anos. E, se não tinha antes, menos terá agora. Estamos sempre a
condicionar a actividade da empresa por via do orçamento. Esta situação
recorrente desmotiva-nos a todos, em pirâmide.
JS - Então o que faz um Provedor do Telespectador?
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JF - Acima de tudo um provedor fala com o telespectador e ouve o
telespectador. Temos pessoas particularmente interventivas. Eu recebo
dezenas de e-mails por dia. Agora é altura de receber centenas de e-mails
por dia contra as touradas. É a época. Depois recebo outros a elogiar as
touradas, que acham muito bem que a televisão pública as passe. O
Provedor tenta fazer a ligação entre o telespectador, os conteúdos e a
própria organização da RTP. Também recebemos algumas críticas
relacionadas com a informação, contra algumas noticias do telejornal que
“estão mal feitas, são manipuladas”. Eu respondo a todos, por e-mail, às
vezes por telefone. Quando são grosseiros não respondo. Aos assertivos e
até mesmo aos agressivos respondo, aos mal-educados não. Pela minha
experiência, posso afirmar que os portugueses são particularmente
interventivos. Eu diria que a esmagadora maioria são dos 45 anos para
cima. Também recebo muitos e-mails com reflexões muitos interessantes
e particularmente bem feitas e bem fundamentadas sobre o que deve ser
o Serviço Público de Televisão ou sobre um programa em particular. A
maior parte não necessita de resposta, mas respondo sempre. Às vezes
recebemos algumas queixas de empresas que se dizem prejudicadas,
nesses casos remeto para os variados directores, neste caso para o
director de informação que me habilita a dar a resposta e eu respondo.
JS – Ainda relativamente às touradas, qual a sua opinião, não acha que
estas fazem parte da historia do Pais?
JF - Eu penso que foi o Maestro Vitorino d’Almeida que disse “se as
touradas são cultura o canibalismo é gastronomia”. Pessoalmente não
acho que seja serviço público. É a minha opinião pessoal. Mas respeito a
opinião de pessoas, de todas as pessoas. Esta é uma questão da grelha de
programação. Eu vou, claro, fazer chegar os ecos dos que estão a favor e
contra, mas é uma decisão do director de programação. Posso ser crítico
em relação a algumas matérias, mas as decisões são sempre da direção de
programas.
JS - O que é exactamente serviço público?
JF - Essa é a tal pergunta com a qual eu saio frustrado ao fim de 52 anos
de profissão. Eu perdi a conta às dezenas e dezenas de debates em que
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participei públicos e internos sobre «o que é o serviço público» para
tentarmos chegar a um conceito e a uma definição. E não me lembro de se
ter chegado sequer a um consenso num texto definitivo. O que é serviço
público? Não tem uma grande definição. Eu também não tenho uma
definição, tenho apenas a minha intuição. Eu sei mais facilmente o que
não é serviço público, do que o que é serviço público. Fui director de
programação da RTP durante três anos e uma das coisas que me foi
oferecida foi o Big Brother. Quando vi o formato disse «eu não quero cá
isso, nem pensar, enquanto for director de programação esse programa
não entra no serviço público». E não entrou. Passamos anos sobre
centenas de reality shows, eu mantenho que este tipo de programas não
são serviço público. É entretenimento dirigido, não é serviço público.
JS – E a RTP presta serviço público?
JF – Sim, presta, ainda que essa prestação seja escassa ao nível do serviço
público. A RTP faz alguma ficção nacional, mas tem pouca ficção histórica
e devia ter. Nunca mais vimos folclore na RTP, mas o folclore está vivo em
todo o País. Nos anos 60, um dos programas mais populares que existia
era do Pedro Homem de Mello sobre folclore. Era feito com pés e cabeça.
Um programa bem feito, bem estruturado, falava-se de tradições até
chegar à música, não era só pôr um rancho em estúdio. E tudo isso se
perdeu. A RTP faz um esforço grande e meritório para marcar algumas
diferenças. Mas as diferenças que quer marcar é olhando para a
concorrência. Ou seja: acho que a RTP devia olhar menos para a
concorrência e marcar mais essas diferenças. O esforço que está a ser
feito é um esforço forte e compenetrado, mas provavelmente há ali
questões de formatos que deviam ser abandonados em relação a outros.
JS – E a RTP 2 faz serviço público?
JF - Sim, e já fez muito bom serviço público. Neste momento está com
dificuldade, por questões orçamentais, mas pode ser um belo canal de
televisão. Com programação alternativa, pode passar programas que, por
razões comerciais, os privados não podem passar. A RTP tem que cuidar
do público que tem. E tem que o tentar a alargar. Mas se continuam com
esta pressão inenarrável em cima do pessoal da RTP, que dura há anos,
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torna-se demolidor. Isto condiciona a actividade profissional e a vida das
pessoas. É inaceitável.
JS - Qual o legado que gostaria de deixar enquanto provedor?
JF - Fui criado e ensinado a nunca deixar um ouvinte, um espectador, sem
resposta. Faço-o com o maior dos gostos. Aquilo com que qualquer
provedor deve estar preocupado é que o meio não perca o contacto com
as pessoas que o mantém activo. Há que manter este diálogo e um
respeito grande ao nosso telespectador. Vou tentar manter sempre,
sempre, sempre vivo o contacto do telespectador com a sua televisão.
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