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RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 12/XI, QUE PROPÕE A CRIAÇÃO 

DO CANAL PARLAMENTO/AÇORES   
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 07 de 

fevereiro de 2017, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores da ilha de São Miguel, em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente 

da Assembleia Legislativa, a apreciação, relato e emissão de parecer relativo ao Projeto de 

Resolução n.º 12/XI, que propõe a criação do Canal Parlamento/Açores.  

O supramencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores em 30 de janeiro de 2017, tendo sido enviado à Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de 

parecer. 

A Comissão deliberou, por unanimidade, efetuar as seguintes diligências: Audição 

presencial do proponente; Audição presencial da Presidente da Assembleia Legislativa 

Região Autónoma dos Açores Audição presencial da Diretora da RTP/Açores; Audição 

presencial do Conselho de Administração da RTP,SA; Audição presencial do Conselho de 

Opinião da RTP. 

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa, originária do Grupo Parlamentar do CDS-PP e da Representação Parlamentar 

do PPM, fundamenta-se no disposto na alínea d) do artigo 31.º do Estatuto Político-
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Administrativo da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

A competência legislativa da Região exerce-se em conformidade com o estatuído nos 

artigos 227.º, n.º 1, alínea a), e 112.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa e nos 

artigos 37.º, nºs 1 e 2, e 57.º, n.º 2, alínea p) do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço é da competência da 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 
_____________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

O Projeto de Resolução em apreciação pretende que a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, através dos seus órgãos competentes, conclua a negociação de um 

protocolo com a Rádio e Televisão de Portugal, S. A., no sentido de criar o Canal 

Parlamento/Açores. Refere ainda qua a Presidente do Parlamento deve informar, de forma 

regular e pelos meios tidos por convenientes, todos os Grupos e Representações 

Parlamentares a respeito da evolução do processo negocial preconizado na Resolução.  

 

b) Na especialidade 

Não foram apresentadas alterações ou tecidas considerações em sede de especialidade.   
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Capítulo IV 

AUDIÇÕES, PARECERES E CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Audição do Proponente, Deputado Paulo Estêvão 

A 07 de fevereiro de 2017 foi ouvido, através de videoconferência a partir da ilha do Corvo, 

em representação de ambos os proponentes: RPPPM e GPCDS-PP, o Deputado Paulo 

Estêvão. A reunião da Comissão decorreu na delegação da Assembleia Legislativa 

Regional, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel. O Deputado Paulo Estêvão iniciou a sua 

intervenção dizendo que a iniciativa em apreciação foi já aprovada no passado pelo 

Plenário da Assembleia Legislativa Regional, acabando, no entanto, por não ser 

implementada. Continuou a sua intervenção dizendo que o facto de termos um novo 

Governo Regional dos Açores, um novo Governo da República e uma nova administração 

da RTP, assim como as questões associadas à abstenção e ao distanciamento das pessoas 

relativamente à política e numa altura em que existe uma agenda anti parlamento, 

considerar que a iniciativa, neste momento, deve ter um novo impulso. Realçou a inclusão 

do ponto n.º 2 do Projeto de Resolução, que determina que a Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores deve dar conta à Assembleia Regional sobre 

o andamento da situação da implementação do Canal Parlamento/Açores. Para finalizar 

sugeriu que sejam ouvidos os novos responsáveis pela RTP, bem como a Presidente da 

Assembleia, de forma a saber-se os obstáculos que existiram no passado na implementação 

do Canal Parlamento/Açores para que possam ser corrigidos.  

Não houve pedidos de esclarecimento ao Proponente.  

 

2. Audição da Presidente da Assembleia Legislativa Região Autónoma dos Açores 

Em reunião da Comissão, que se realizou em Angra do Heroísmo, no dia 07 de março de 

2017, foi ouvida, através de videoconferência, a partir de Ponta Delgada, a Senhora 

Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Iniciou a sua intervenção a referir que 
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entende que é importante melhorar a perceção que o cidadão tem da Assembleia, pelo que 

enaltece as medidas que visam melhorar a imagem do Parlamento e tornam a instituição 

mais próxima dos eleitores. Lembrou que, nas legislaturas anteriores, houve uma série de 

iniciativas que visaram abrir as portas das Assembleia à comunidade e uma contínua 

melhoria da plataforma informática que transmite o plenário online. Disse a presente 

Resolução visa criar o Canal Parlamento/Açores através de um protocolo com a RTP 

Açores e que difere em muito pouco da anterior que foi aprovada, por unanimidade, em 

2013. 

Aludiu que há, no entanto, uma correção a fazer quanto à atual iniciativa, nomeadamente 

quando faz referência que a anterior iniciativa nunca foi executada. Referiu que, na 

verdade, o projeto de Resolução 18/X foi aprovado por unanimidade, mas que a mesma 

diferia da iniciativa original, nomeadamente o termo resolutivo que fazia depender do 

acordo entre o Governo dos Açores e a RTP, SA a prossecução do Canal Parlamento. Isto 

para esclarecer o motivo pelo qual não se deu seguimento à iniciativa. Quanto à proposta 

em si referiu a sua preocupação com os custos associados à mesma. Os critérios editoriais 

e a previsibilidade da emissão são matérias que também a preocupam mas, neste caso, no 

seu entender, a Comissão deverá ouvir a RTP/Açores e perceber qual o seu entendimento 

sobre a matéria. 

Não foram levantadas questões pelos deputados. 

3. Audição do Conselho de Opinião da RTP  

Em reunião de Subcomissão, datada de dia 21 de março de 2017, foi ouvido, na sede da 

RTP,SA, em Lisboa, o Conselho de Opinião da RTP, tendo estado presentes o Presidente 

daquele órgão, Dr. Manuel Coelho da Silva, e o conselheiro, Dr. Daniel Oliveira.  

Na audição, o Presidente referiu que o Conselho de Opinião tem lutado pela renovação 

dos equipamentos e dos recursos associados ao Centro Regional da RTP/Açores, referindo 

que há ainda que definir o modo de gestão daquele serviço público.  



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

Referiu que os equipamentos dispendiosos e muito pesados foram substituídos por outros 

mais pequenos e mais simples, mas que há ainda um caminho a percorrer. Disse continuar 

a acompanhar o serviço e os princípios de respeito do serviço público, trabalhando com os 

funcionários e colaboradores, e tendo sempre na ideia que o verdadeiro acionista da RTP 

é o Povo Português e a Diáspora.  

O Presidente da CAPAT referiu que o objetivo imediato da audição é apurar o parecer do 

Conselho de Opinião da RTP sobre a criação do Canal Parlamento/Açores, referindo que 

o mesmo tem sido um aliado do conceito de serviço público de rádio e televisão, que foi 

posto em causa há algum tempo. Continuou referindo que tem existido uma alteração ao 

nível da necessidade do conceito de rádio e televisão, tendo sido feitas alterações e 

promessas, sabendo-se que a nossa dispersão exige algumas questões que têm que ser tidas 

em conta. Na sua opinião o reforço de pessoal não tem sido ainda muito evidente, mas a 

nível das alterações das instalações isso já aconteceu, lembrando a transferência de 

instalações da delegação da ilha Terceira, que se transferiram de Angra do Heroísmo para 

a Praia da Vitória tendo em conta a assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal 

da Praia da Vitória. Referiu que a sede em Ponta Delgada e as instalações da Horta são um 

assunto não resolvido.  

Referiu ainda que durante muitos anos, a RTP era a Televisão, tendo na década de 90 

chegado o Canal aberto, o que implicou que a RTP se tivesse reinventado e que se 

adaptasse às novas tecnologias que conduziram à integração do mesmo na Televisão por 

Cabo, sendo que esses avanços tecnológicos levaram ao aparecimento de canais mais 

pequenos e que retratam mais a vivência dos Açores do que a própria RTP/Açores, que 

em tempos tinha na sua grelha programas semelhantes, mas que, entretanto, 

desapareceram. Referiu que ser, no entanto, um serviço público que se impõe.  

Relativamente ao projeto em concreto, apresentado pelo CDS-PP e PPM, referiu que o 

Canal Parlamento/Açores deve visar a criação de sinergias com a RTP/Açores.  
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O Deputado Paulo Estêvão (PPM), na qualidade de proponente, iniciou a sua intervenção 

referindo que vê o Conselho de Opinião da RTP como um aliado ao nível do serviço 

público de Rádio e Televisão. Referiu que não é possível criar nos Açores um serviço como 

o Canal Parlamento da Assembleia da República, tendo, por isso, proposto a celebração de 

um protocolo com a RTP, de forma a aproveitar o espaço e sinergias disponíveis. Aludiu 

que a ALRAA tem um funcionamento intenso, mas descontínuo no que diz respeito aos 

trabalhos do Plenário. Disse que, no seu entender, não é difícil conseguir-se a 

implementação do pretendido, dando como exemplo a cobertura por parte da RTP/Açores 

do Plenário aquando da discussão e aprovação do Plano e Orçamento da Região (referindo 

que tem emissões em direto e integrais), e ainda ao facto de as Comissões terem sempre 

cobertura jornalística. Concluiu dizendo que, a presente proposta, pretende também 

contribuir para o combate da abstenção.  

O Deputado Alonso Miguel (CDS-PP) disse, em complemento, que a iniciativa pretende 

ser um modo de dar a conhecer aos açorianos o trabalho do Parlamento açoriano.     

O Conselheiro Daniel Oliveira iniciou a sua intervenção dizendo que a abstenção sempre 

foi enorme nos Açores, em sua opinião, devido à emigração, mas também ao facto de não 

se ter transmitido a imagem de que o sector político é imprescindível à sociedade, o que 

em sua opinião, é mais demolidor do que o próprio desinteresse. E que é um aspeto que 

tem que ser mais valorizado. Reforçou que a possibilidade de os eleitores poderem 

escrutinar o trabalho dos políticos justifica a existência de um Canal Parlamento na Região. 

Demonstrou a sua concordância com o projeto, considerando que o Plenário do Conselho 

de Opinião será unânime a esta proposta. Referiu que o Centro Regional da RTP tem que 

se adaptar à realidade apresentada no projeto. Referiu que há sempre um custo associado 

ao investimento, mas que não é o fundamental.  

Disse que a presença a RTP/Açores na televisão por Cabo implica uma maior qualidade 

do serviço público. E que a identidade faz-se através de serviço de rádio e televisão e terá 

que haver uma alteração do contrato de concessão e apoiar essa alteração.   
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Referiu que sob o ponto de vista técnico há um conjunto de adaptações que devem ser 

feitas, tendo que existir uma maior adaptação também nos trabalhos da Assembleia 

Regional, quer em termos de controlo de tempo, quer em termos do discurso dos próprios 

deputados. Tem que haver maior transparência das ações enquanto políticos. Referiu 

ainda que poderia ser equacionado a criação de um Canal Parlamento/Açores na 

Televisão Digital Terrestre (TDT), indicando que o mesmo teria custos acrescidos e que a 

natureza descontínua dos trabalhos da Assembleia Regional poderia inviabilizar aquele 

modelo.  

Defendeu que não é um problema financeiro, mas sim de vontade e que sabem que vai dar 

mais trabalho para se adaptarem e responderem a outros desafios, já que os custos serão 

assegurados pela Assembleia.  

O Conselheiro referiu ainda que o projeto merecerá o apoio do Conselho de Opinião, que 

o mesmo valoriza a função da Assembleia Regional, o serviço televisivo e o serviço público. 

E que, por isso, é importante que seja implementado. Referiu também que o Conselho de 

Opinião da RTP é o representante da sociedade civil e dos espectadores, que de acordo 

com a sua missão desempenham as funções e está a ser bem-sucedido.  

O Presidente da CAPAT, Deputado Francisco Coelho, referiu que de facto o plenário é 

sempre na mesma altura e que criar um canal autónomo não vai criar fidelização. Quanto 

à RTP/Açores, disse ser importante que tenha uma maior produção regional, que respeite 

a pluralidade dos partidos, e que é necessário haver um canal que dê uma imagem do que 

é o trabalho do Parlamento Regional. No entanto reconheceu ser necessário uma maior 

articulação com o Parlamento.  

O Presidente do Conselho de Opinião referiu que quem paga o funcionamento da RTP é, 

em cerca de 80%, o contribuinte através da taxa de audiovisuais, que ronda os 180 milhões 

de euros, tendo-se provado que é possível fazer-se televisão com esse orçamento. Por isso, 

disse que não é um problema financeiro, mas sim um problema político e de solidariedade 

nacional. Sendo a sociedade civil um acionista há que fazer a reforma no sentido de o 
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Presidente do Conselho de Opinião estar integrado no Conselho de Administração, de 

forma a poder fazer valer as suas opiniões. Assumiu que levará ao próximo plenário 

daquele organismo a questão do Canal Parlamento/Açores e que emitirão um parecer 

formal, no sentido de se apoiar este projeto de resolução. Chamou a atenção para o facto 

de ser necessário não se descurar as transmissões também ao nível da rádio, que tem 

também a responsabilidade de divulgação das informações. Sugeriu que no projeto de 

resolução conste a seguinte referência: “Sem perda de que a Rádio possa também continuar 

o desenvolver esta mesma função”, “Não liberta a rádio da divulgação das ações do 

Parlamento regional”. Referiu também que se esse trabalho deveria ainda ser feito com 

divulgação multimédia, o que traria um efeito multiplicador e a sua difusão em outras 

plataformas.  

O Conselheiro Daniel Oliveira referiu que a Rádio chega a qualquer lugar e em qualquer 

circunstância, sendo muito importante em caso de catástrofe. Na RAA, essa cobertura é 

muito boa e que não convém descurar.  

O Presidente da CAPAT referiu que a insistência é útil para ajudar a definir como e 

quando, face ao histórico da iniciativa. A ALRA tem equipamento que grava em vídeo e 

de fácil acesso, pelo que este trabalho feito com maior qualidade será importante.  

O Deputado Paulo Mendes (BE) referiu que é importante colocar a questão de como 

implementar esta Resolução, não pretendendo que esta seja uma forma de resistência da 

ideia questionou se o que se pretende é condicionar, a este nível, em espaço a ALRA.  

O Presidente do Conselho de Opinião da RTP, SA respondeu que o objetivo é dar 

resposta e as coisas têm que ocorrer quando estão a ser realizadas. Disse que dar resposta 

atempada é a melhor solução. Referiu que há que priorizar informações, e que tem a RTP 

de olhar também para o que os outros canais estão a fazer.  



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

O Deputado Paulo Mendes (BE), questionou sobre se a colaboração do Canal 

Parlamento/Açores será colocado nos mesmos moldes que a Telescola. Lembrando que já 

existem protocolos com a RTP, nomeadamente com a Igreja.  

O Presidente do Conselho de Opinião da RTP, SA tomou da palavra referindo que se se 

fala em Canal Parlamento é um canal novo e uma questão mais profunda do contrato de 

concessão, tendo que existir muita organização e adaptação. Referiu que temos um Canal 

Regional que não é só Regional porque emite a nível nacional, através do Cabo, mas que 

de futuro estará em outros meios como o TDT ou outros. Se é um canal autónomo, o que 

vai exigir o concessionário à existência de mais uma plataforma, sendo uma emissão 

autónoma da ALRAA. Fez referência aos protocolos com a RTP, como a situação da 

transmissão de missas, em que a RTP não interfere na programação, existindo um 

protocolo com a Igreja em que há a obrigação de se fazer uma transmissão.  

O Deputado Paulo Mendes referiu que, por analogia, a ALRAA não terá mais custos 

associados, referindo que há que definir quem operará o equipamento e quem pagará os 

custos de pessoal responsável pela transmissão.  

O Deputado Pedro Moura (PS) referiu que a operacionalidade tem a ver com os trabalhos 

da Comissão e não ao nível do Conselho de Opinião.  

O Deputado Paulo Estevão (PPM) deu nota sobre o ponto 2 do projeto de resolução, 

relativamente à necessidade da Presidente da ALRAA comunicar ao parlamento o ponto 

situação durante o processo de implementação do canal parlamento. 

O Presidente da CAPAT referiu por fim que se o Parlamento sentir necessidade pode 

comprar equipamentos que podem ser utilizados para outras atividades normais do dia-

a-dia da RTP/Açores, concluindo que o dimensionamento da delegação da Horta tem que 

se adaptar às necessidades que forem necessárias. 
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4. Audição da Diretora do Centro Regional da RTP/Açores   

Na reunião do dia 3 de abril de 2017 foi ouvida em Comissão, que se realizou em Ponta 

Delgada, a Diretora do Centro Regional da RTP/Açores, Lorina Bernardo, que se fez 

acompanhar pelo Subdiretor, Vítor Alves. 

Iniciou a audição a referir que ao analisar o Projeto de Resolução pareceu-lhe que a 

intenção é a criação de um canal (Canal Parlamento) dentro de outro canal. O que em seu 

entender será difícil de concretizar uma vez que a RTP/Açores não tem os devidos 

recursos, quer humanos, quer técnicos. Para além da grande dificuldade que seria inserir 

a programação do canal parlamento na programação normal da RTP/Açores. Referiu que 

o que poderia acontecer é a possibilidade de uma maior cobertura dos trabalhos do 

parlamento pelo canal regional, mas não da forma constante da proposta, aludiu que o 

mesmo deve ser revisto. 

De seguida passou a palavra ao Subdiretor, Vítor Alves, que é quem tem a 

responsabilidade da programação da RTP/Açores. 

O Subdiretor começou por referir que a responsabilidade nesta matéria é da RTP e não da 

RTP/Açores. Referiu também que a RTP/Açores está disposta a olhar para o 

acompanhamento dos trabalhos parlamentares de forma diferente do que até aqui tem 

feito, ou seja, dando maior cobertura dos trabalhos mas que, no entanto, terão de ter maior 

capacidade, o que acontecerá com a conclusão das obras das instalações de Ponta Delgada. 

Terá também de ser melhorado o parque tecnológico da RTP/Açores, que está obsoleto, 

bem como a capacidade editorial, de forma a seduzir o telespectador.  

Referiu ainda que as instalações do Parlamento, na cidade da Horta, têm boas condições 

para haver uma maior cobertura dos trabalhos das Comissões o que já não acontece com 

as restantes delegações e que, para que houvesse essa cobertura, seria necessário criar 

condições por parte da RTP/Açores o que traria grandes custos. Também a despesa com a 

fibra ótica seria muito elevada, duplicaria o valor atual, o que, em seu entender, é 

impensável. Referiu que, no entanto, o projeto apresentado careceria sempre de um acordo 
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com a ALRAA, até porque seria necessário haver partilha de despesas. Terminou referindo 

que esta é, portanto, a ideia que têm sobre a situação. 

O Presidente da Comissão, Deputado Francisco Coelho (PS) interveio referindo que o 

presente projeto de resolução surge na sequência de uma proposta aprovada em 2013 e 

que não foi implementada. Referiu que o que pretende a presente resolução não é que haja 

interferência da ALRAA nas questões editoriais da RTP/Açores, não é criar um canal 

autónomo. O que se pretende é a criação do uso de uma “janela” da RTP/Açores 

completamente separada dos critérios editoriais da RTP/Açores, que teria critérios 

objetivos, plurais e equitativos. Seria o uso do “sinal” da RTP/Açores o que poderia trazer 

sinergias. Sendo que, poderia também pensar-se na colaboração de meios humanos e 

técnicos, necessariamente protocolados, que numa fase seguinte seriam mais 

pormenorizados. 

A Deputada Zuraida Soares (BE) interveio de seguida referindo que gostaria de deixar 

duas questões: Primeira: em 2013 foi aprovado um projeto de resolução para o qual se 

ouviram todos os interessados em sede de comissão. Questionou a direção da RTP/Açores 

sobre esse facto, ou seja, porque a mesma não foi implementada, uma vez que todas as 

audições da altura apontaram no sentido de o referido projeto de resolução ser 

implementado. Segunda se, atendendo ao direito e critério editorial, a RTP está disponível 

para alargar o tempo de “janela” para a RTP/Açores para que pudesse ser implementado 

o Canal Parlamento/Açores, e se relativamente aos custos têm ideia de que valores estão 

em causa. 

O Deputado José Contente (PS) interveio de seguida saudando o facto de a RTP/Açores 

ter melhores meios técnicos neste momento. Perguntou, se no entender do Conselho de 

Administração, a criação do Canal Parlamento/Açores poderia significar uma dimensão 

regional com impacto no todo nacional. Referindo que, no seu entendimento, significaria 

uma projeção nacional. 
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A Diretora da RTP/Açores tomou a palavra para explicar que após o esclarecimento sobre 

a intenção do projeto de resolução feito pelo Presidente da Comissão, Deputado Francisco 

Coelho, a sua posição sobre a matéria se tinha alterado. 

Referiu que nesse caso o modelo vai culminar num modelo para a RTP/Açores que está a 

ser trabalhado, sendo que a inserção do canal parlamento é produção regional. Referiu 

que, no entanto, há ainda muito trabalho a fazer antes de se poder concretizar o proposto, 

nomeadamente nas instalações da RTP/Açores na cidade da Horta. Quanto às instalações 

de Ponta Delgada, disse que no atual momento não têm condições mas que se está a fazer 

obras, que estão a decorrer com normalidade, e que se prevê a sua inauguração para o 

próximo mês de Setembro. Quanto à questão apresentada pela deputada Zuraida explicou 

que a proposta anterior, embora aprovada pelo Parlamento, não foi posta em prática pelo 

facto de não ter havido qualquer contacto com a RTP/Açores nesse sentido. Frisou que 

estão com total disponibilidade nesse sentido.  

O Subdiretor, Vítor Alves, interveio novamente reforçando que qualquer alteração da 

programação terá de ser feita após as instalações de Ponta Delgada e da Horta estarem 

concluídas. E que o projeto aprovado em 2013 não avançou por falta de iniciativa por parte 

do Parlamento dos Açores. Referiu também que as despesas com a transmissão do Canal 

Parlamento/Açores por parte da RTP/Açores serão muito elevadas mas que são possíveis 

desde que negociadas com a ALRAA. Quanto aos índices de audiências a perceção que 

têm é que os trabalhos do Parlamento que são transmitidos têm audiências muito baixas. 

No entanto, não crê que o conteúdo do Projeto de Resolução seja de descurar mas não têm 

espectativas quanto ao aumento das audiências. 

O Presidente da Comissão interveio novamente mencionando que quanto ao aumento dos 

custos, que se lembre, nunca houve por parte da RTP/Açores nenhum direto do trabalho 

de comissões parlamentares o que dificulta qualquer comparação de custos neste 

momento. Explicou que para haver um direto das Comissões Parlamentares não é 

necessário haver condições em todas as delegações da ALRAA, que bastaria uma sala que 
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seria utilizada sempre que o Parlamento entendesse que o assunto a discutir assim o exigia. 

Sendo que, esta poderia também ser utilizada pela RTP/Açores para outros serviços 

públicos. Reforçou a ideia de que a transmissão dos trabalhos da ALRAA seria um serviço 

público, podendo assim haver sinergias, que, em alguns casos, na prática já existem. E que 

caso se chegue a esse entendimento o Parlamento há-de munir-se dos pareceres técnicos 

necessários. 

O Deputado Paulo Estêvão (PPM) interveio referindo que concorda com a síntese feita 

pelo deputado Francisco Coelho. Reforçando que o que se pretende é a utilização de uma 

“janela” onde se possa utilizar o sinal da RTP/Açores. Disse também que relativamente à 

Representação Parlamentar do PPM não há qualquer problema em alterar a designação de 

Canal Parlamento/Açores para, por exemplo, Emissão Parlamento. Referiu que 

considerando que a negociação sobre a Resolução anterior não aconteceu avançaram 

novamente com a iniciativa. Concordando com o que disse o Deputado Francisco Coelho 

perguntou se, por parte da administração da RTP/Açores, há espaço para negociação, 

nomeadamente quanto aos meios, quer humanos, quer técnicos, e se existe interesse nessa 

negociação. 

O Deputado José Contente interveio novamente para perguntar se a RTP/Açores tem 

estudos de audiometria para se basear na perceção de que as audiências não aumentariam 

com a implementação do Canal Parlamento/Açores. 

A Deputada Zuraida perguntou se a RTP/Açores se sente ou não apoiada com o presente 

projeto de resolução. Se acolhe o mesmo com generosidade. 

O Deputado Alonso Miguel (CDS-PP) interveio para referindo que por um lado a 

proposta aumentaria a produção da RTP/Açores mas também a divulgação dos trabalhos 

parlamentares e, por outro lado, obrigaria a um serviço público de melhor qualidade. 

Lembrou que o que faltou na iniciativa anterior está agora plasmado no segundo ponto 

resolutivo do presente projeto. 
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A Diretora da RTP/Açores tomou da palavra para dizer que sem dúvida que há 

acolhimento do presente projeto de resolução por parte da RTP/Açores e que a mesma 

aproximará os açorianos, as ilhas dos Açores, e alargará o seu âmbito, referindo que o que 

tem de ser visto é a situação dentro da grelha da RTP/Açores. Reforçou a ideia de que a 

implementação da iniciativa terá de ser estudada e negociada devidamente. 

O Subdiretor, Vítor Alves, disse que, no seu entender, a posição constante no Projeto de 

Resolução é a de cedência de um espaço que é cedido pela RTP/Açores, a exemplo do que 

é feito com o espaço cedido à igreja católica, o que será certamente precedido de 

negociações. Relativamente ao estudo sobre as audiências referiu que não há termo de 

comparação por não existirem estudos feitos, mas reforçou a ideia de que mais produção 

regional é uma melhoria à qual a RTP/Açores está aberta. Informou, ainda que, entretanto, 

a RTP decidiu fazer um estudo sobre a respetiva audiência.  

O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, reforçou a ideia de que o que se pretende é 

usar o “sinal e janela” da RTP/Açores para transmissão dos trabalhos parlamentares com 

critérios e responsabilidade da ALRAA. Referiu que eventualmente poder-se-ia negociar 

outro tipo de parcerias, quer no apoio técnico, quer nos recursos humanos, que seriam 

negociados e protocolados, sem prejuízo de haver parcerias e sinergias mas sem 

interferência nos trabalhos da RTP/Açores. 

5. Audição do Conselho de Administração da RTP, SA  

Na reunião de dia 7 de julho de 2017 foi ouvido em Subcomissão, que se realizou em 

Lisboa, o Conselho de Administração da RTP, SA. Estiveram presentes em representação 

da RTP,SA o Presidente do Conselho de Administração Gonçalo Trigo de Morais de 

Albuquerque Reis, o Vogal Nuno Artur Neves Melo da Silva, a Vogal Cristina Alexandra 

Rodrigues da Cruz Vaz Tomé e o Diretor de Relações Internacionais e Arquivo José Lopes 

de Araújo. 
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O Presidente da Comissão, Deputado Francisco Coelho, iniciou a audição a agradecer o 

facto de terem recebido a Comissão e fez a introdução do assunto. Referiu que 

concretamente o assunto que nos levou à audição em causa - dizendo que na legislatura 

anterior tinha sido apresentada uma iniciativa semelhante na ALRA que não tinha sido 

concretizada mas que este era o momento de se discutir a forma da sua implementação e 

não se se deve ou não implementar. Referiu que o que nos fazia reunir com o CA da RTP 

era exatamente discutir a parceria possível entre a ALRA e a RTP/Açores. Referiu que a 

estrutura que se propõe não é exatamente a mesmas da Assembleia da República pelo facto 

de o funcionamento do Parlamento Regional ser diferente, ou seja funciona uma semana 

por mês, que deveria haver disponibilidade de espaços e de sinal. O que se pretende da 

RTP, ao nível do parlamento, é continuar a cobertura noticiosa (onde não queremos 

interferir) e uma parceria de meios humanos e técnicos. 

Disse pretender o Parlamento Açoriano negociar um espaço para que a ALRAA possa 

divulgar os trabalhos. E que a ideia é auscultar a RTP a esse propósito. 

O Presidente do Conselho de Administração da RTP, SA Gonçalo Trigo de Morais de 

Albuquerque Reis, referiu que o Conselho de opinião da RTP contactou o Conselho de 

Administração da RTP, SA e que, por sua vez, o CA da RTP, auscultou os diretores 

editoriais sobre o assunto e concluíram que essa pretensão não é possível de realizar. Que 

implicaria um contrato que não acontece em nenhum lado onde a RTP está. No entanto, 

têm toda a disponibilidade e interesse em melhorar a cobertura dos trabalhos do 

Parlamento Açoriano. Outra possibilidade é que a ALRAA faça um modelo semelhante à 

Assembleia da República que criou um canal próprio distribuído na rede TDT.  

Interveio a Vogal do CA Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé que referiu 

que a RTP já deu grandes avanços relativamente à distribuição da RTP/Açores 

conseguindo que o canal fosse distribuído em todos os canais nacionais. Neste momento 

há um projeto de requalificação das instalações da RTP/Açores da ilha Terceira e em Ponta 

Delgada. Têm muito empenho mas o modelo de janela para o Parlamento Açoriano não é 
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possível de concretizar. No entanto, estão disponíveis para melhorar o acompanhamento 

relativamente aos conteúdos. 

O Presidente da CAPAT, Francisco Coelho, tomou da palavra para referir já há muito 

tempo que que se ouve que a RTP vai melhorar o acompanhamentos dos trabalhos 

parlamentares nos Açores, nomeadamente o próprio Conselho de administração da RTP-

Açores já o declarou por diversas formas. Reforçou que dar a conhecer o parlamento junto 

do público em geral é outra forma de serviço público. 

O Presidente do CA interveio novamente para referir que na RTP existem parcerias mas 

que nunca é alocado o tempo de emissão, a decisão sobre esse tempo é sempre da RTP, 

nem são cedidos o espaço físico e os meios humanos. A produção é feita pela entidade 

respetiva. 

O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, interveio para finalizar a audição referindo 

novamente que o que se pretende é uma cobertura melhorada (em termos de quantidade 

e qualidade) dos trabalhos do Parlamento Açoriano. 

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 
_______________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emitiu parecer favorável quanto à iniciativa. 

Os Grupos Parlamentar do PS, do PSD e do BE abstiveram-se com reserva da sua posição 

para plenário quanto à iniciativa. 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 
_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho concluiu que o Projeto de Resolução n.º 12/XI, que propõe a Criação do Canal 
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Parlamento/Açores, está em condições de ser agendado para debate e votação em 

Plenário, tendo emitido parecer favorável à respetiva aprovação. 

 

Ponta Delgada, 09 de fevereiro de 2018 

 

A Relatora 

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 

 


