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1935	  –	  Nasce	  a	  Emissora	  
Nacional	  (depois	  RDP)	  
1957	  –	  Depois	  da	  
experiência	  bem	  
sucedida,	  que	  foi	  a	  
cobertura	  da	  visita	  da	  
rainha	  Isabel	  II	  de	  
Inglaterra	  a	  Portugal,	  a	  
RTP	  inicia	  emissões	  
regulares.	  





O	  primeiro	  telejornal	  foi	  
emiGdo	  a	  19	  de	  outubro	  de	  
1959.	  
O	  2º	  canal	  –	  RTP2	  –	  nasceu	  em	  
dezembro	  de	  1968	  (RTP	  
Madeira	  em	  agosto	  de	  1972	  e	  
RTP	  Açores	  em	  agosto	  de	  
1975).	  
Emissões	  regulares	  a	  cores	  a	  
parGr	  de	  março	  de	  1980.	  



SERVIÇO	  PÚBLICO	  
NO	  ESTADO	  NOVO	  

“(…)	  deve	  a	  Emissora	  Nacional	  acompanhar	  o	  
gosto	  do	  público	  ou	  dominá-‐lo?	  (…)	  	  
A	  Emissora	  renunciaria	  ao	  próprio	  ?tulo	  de	  
nobreza	  	  que	  contém	  o	  seu	  nome,	  se	  passasse	  o	  
tempo	  a	  saDsfazer	  as	  exigências	  medíocres	  de	  
certas	  camadas	  da	  população	  que	  precisam	  de	  
ser	  orientadas,	  ensinadas	  e	  nunca	  lisonjeadas	  
nas	  suas	  baixas	  tendências”	  
	  
António	  Ferro,	  1935	  



SALAZAR	  E	  A	  TV	  
“Vi-‐me	  na	  televisão.	  	  
Estou	  velho	  e,	  o	  que	  é	  pior,	  pareço	  
velho.	  	  
Nunca	  ;ve	  a	  voz	  muito	  firme;	  agora,	  
está	  uma	  lás;ma.	  
	  Aquela	  caixa	  pequena	  ainda	  é	  mais	  
cruel	  do	  que	  o	  espelho.	  	  
(...)	  
Quanto	  às	  reportagens,	  podem	  ser	  
trabalhadas.	  	  
Segundo	  me	  contam,	  não	  é	  diJcil”.	  
	  	  
Notas	  de	  14.1.1962	  de	  um	  diário,	  citado	  no	  livro	  "O	  Diário	  
de	  Salazar",	  de	  António	  Trabulo	  	  





SERVIÇO	  PÚBLICO	  
E	  A	  REVOLUÇÃO	  

O	  ambiente	  eufórico	  de	  autogestão	  dos	  
primeiros	  dias	  sem	  ‘exame	  prévio’,	  foi	  
rapidamente	  subsGtuído	  por	  um	  complexo	  
e	  conflituoso	  jogo	  de	  forças	  pelo	  controle	  
da	  RTP	  
As	  tensões	  e	  incertezas	  pós-‐revolução	  
inviabilizaram	  a	  oportunidade	  de	  debate	  
sobre	  o	  futuro	  do	  Serviço	  Público	  de	  
Televisão	  





	  

(na	  primeira	  década	  depois	  de	  1974)	  	  
“os	  11	  lugares	  do	  Conselho	  de	  Administração	  da	  
empresa	  e	  as	  20	  diretorias	  foram,	  
respecDvamente,	  ocupadas	  por	  80	  e	  130	  
pessoas,	  cujas	  qualificações	  para	  o	  exercício	  das	  
funções	  eram	  menos	  relevantes	  do	  que	  a	  sua	  
filiação	  políDca”.	  	  

	   	   	   	   	  (Optenhogel,	  1986)	  





O	  PÓS-‐REVOLUÇÃO	  
PRIMEIROS	  30	  (!)	  ANOS...	  

Independentemente	  de	  todas	  as	  convulsões,	  o	  
SP	  de	  Rádio	  e	  TV	  conGnuou	  a	  ser	  vista	  
pelos‘vencedores’	  e	  pelos	  parGdos	  que,	  
alternadamente,	  governaram	  o	  país	  –	  socialistas	  
e	  social-‐democratas	  –	  como	  um	  importante	  
instrumento	  de	  mobilização	  e	  de	  ação	  políGca	  a	  
ser	  diretamente	  controlado	  pelos	  respecGvos	  
governos	  



O	  PÓS-‐REVOLUÇÃO	  
PRIMEIROS	  30	  (!)	  ANOS...	  
Factores	  de	  pressão	  permanente:	  
-‐  Entrada	  na	  UE	  –	  1986	  –	  pressão	  para	  

liberalizar	  os	  mercados	  e	  reduzir	  ajuda	  
pública	  às	  empresas	  	  

-‐  Fim	  da	  taxa	  de	  radiodifusão	  /	  venda	  da	  rede	  
de	  difusão	  /	  redução	  nas	  receitas	  de	  
publicidade	  

-‐  Consciência	  cívica	  da	  despesa	  com	  ‘bem	  
público’	  	  

	  





O	  NOVO	  MILÉNIO	  
AUTONOMIZAÇÃO	  GRADUAL	  

2000-‐05:	  
-‐  Equilíbrio	  financeiro	  (fusão	  das	  duas	  

empresas)	  e	  (pela	  primeira	  vez)	  debate	  e	  
implementação	  de	  medidas	  para	  inclusão	  da	  
sociedade	  civil	  

2005-‐11:	  
-‐	  Reforma	  legal	  ampla	  /	  criação	  da	  EnGdade	  
Reguladora	  /	  criação	  dos	  Provedores	  
(Ouvidorias)	  
	  

	  
	  



O	  NOVO	  MILÉNIO	  
AUTONOMIZAÇÃO	  GRADUAL	  

2011-‐14:	  
-‐  Plano	  inicial	  para	  desmembrar	  a	  empresa	  

enfrenta	  grande	  oposição	  pública	  e	  é	  
abandonado	  em	  2012	  	  

-‐  ministro	  subsGtuído	  por	  outro	  com	  visão	  
completamente	  disGnta	  	  

-‐  Saneamento	  financeiro	  mas	  com	  reforço	  de	  
mecanismos	  de	  autonomia	  

	  



O	  NOVO	  MILÉNIO	  
AUTONOMIZAÇÃO	  GRADUAL	  

Criação	  de	  um	  Conselho	  Geral	  Independente	  (Setembro	  
de	  2014)	  que	  tem	  o	  poder	  de	  eleger	  a	  equipa	  de	  gestão	  
Criação	  de	  um	  Plano	  de	  Prevenção	  de	  Riscos	  de	  
Corrupção	  (2014)	  
	  
Código	  de	  EGca	  (2015)	  
	  
Adopção	  de	  uma	  carta	  de	  ‘Principios	  de	  boa	  
governação’	  	  (2015)	  
	  
Assinatura	  de	  um	  novo	  contrato	  de	  concessão	  com	  
reforço	  das	  obrigações	  do	  SP	  
	  



? 
? 



GENERICAMENTE…	  

-‐  60	  anos	  de	  história	  conturbada	  
-‐  Regime	  autoritário	  /	  regime	  democrá]co	  –	  ambos	  

com	  dificuldades	  em	  abdicar	  da	  SUA	  visão	  de	  
interesse	  público	  para	  a	  empresa	  

-‐  O	  cidadão	  está	  ainda	  muito	  distante	  de	  um	  papel	  de	  
relevo	  na	  construção	  de	  um	  modelo	  de	  Serviço	  
Público	  de	  Média	  

-‐  Mecanismos	  de	  reforço	  da	  autonomização	  foram	  
implementados	  por	  vários	  governos	  ao	  longo	  dos	  
úl]mos	  15	  anos	  (processo	  lento	  /	  polémico	  /	  com	  
resultados	  sempre	  discuhveis)	  



? 
? 
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