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OBJETIVOS

Objetivo: 1062 - Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídia, de natureza educativa, artística, cultural, informativa, cientifica e

promotores da cidadania, ofertados de forma colaborativa pela Rede Nacional de Comunicação Pública.

Informações Básicas

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: No que concerne à Empresa Brasil de Comunicação - EBC, o Plano Plurianual - PPA (2016-2019) foi elaborado em

consonância com o Planejamento Estratégico da EBC (2012-2022), haja vista que o período do Planejamento Estratégico é maior que os quatro anos do

PPA. O objetivo estabelecido foi avançar na consolidação de um Sistema Público de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens complementar ao sistema

privado e ao estatal, conforme previsto no artigo 223 da Constituição Federal/88.

Cabe ressaltar que a EBC enfrentou desafios importantes em 2019, tais como: 1) realizar o Plano de Expansão da RNCP; 2) racionalizar os custos; 3)

ampliar a audiência; 4) implementar mudanças com foco na racionalização da estrutura da empresa.

A partir desses desafios, a EBC estruturou o seu objetivo para o PPA 2016-2019 e definiu as seguintes prioridades: disponibilidade de acesso, que estava

diretamente correlacionada ao objetivo estratégico “Consolidar a Rede Nacional de Comunicação Pública” quando o PPA foi elaborado; e qualidade dos

conteúdos que se concatenava com os resultados dos objetivos estratégicos “Ampliar a produção de conteúdos multimídia de qualidade” e “Ampliar o

acesso para a plataforma Web”. Esses objetivos estavam presentes no Mapa Estratégico da EBC até 2017, quando houve a primeira revisão do Mapa,

necessária em decorrência do ambiente institucional, econômico e tecnológico do País, o que resultou em novos direcionamentos estratégicos para a

Empresa, no realinhamento da estratégia e, consequentemente, na definição de um novo Mapa.

Após a realização das Reuniões de Avaliação da Estratégica - RAE, ocorridas em 2018 e 2019, as ações voltadas para a disponibilidade de acesso passou a

ser vinculada ao novo objetivo estratégico “Ampliar o alcance da TV e Rádio, por meio da estrutura própria ou de afiliadas”. Para esse objetivo, constam

dois indicadores estratégicos com resultados diretamente relacionados às metas do PPA: o Índice de Alcance das Rádios e o Índice de Alcance das TV.

No que tange à qualidade dos conteúdos, alinhada aos objetivos estratégicos: 1. “Comunicar assuntos relevantes para a sociedade”, por meio da oferta de

conteúdos atrativos, relevantes e de fácil acesso à sociedade, a busca desse objetivo foi mensurada, principalmente, por intermédio dos indicadores de

audiência das plataformas TV, Rádio e WEB; e 2. “Ser fonte de conteúdo com credibilidade”, ou seja, a EBC como uma das principais fontes de conteúdo

para as organizações de comunicação, de modo que sejam amplamente disseminados. Esse objetivo tem como indicadores: o Índice de Aproveitamento de

conteúdos da EBC em outras Mídias e o Índice de downloads de conteúdo da EBC por terceiros.

Nesse sentido, o objetivo, as metas e as iniciativas, sob responsabilidade da EBC no PPA 2016-2019, foram definidos com base na estratégia da Empresa e

na Política Pública de Comunicação do Governo Federal, que prevê a digitalização da televisão no Brasil e a ampliação de oferta de conteúdos multimídia.

Para a EBC, o alcance de resultados efetivos da Política de Comunicação Pública, inserida na Política Pública de Comunicação do Governo Federal, visa ao

aumento da cobertura em sinal digital da TV Brasil e da cobertura das Rádios Públicas, além da distribuição dos conteúdos WEB, a fim de garantir maior

disponibilidade de acesso à população brasileira.

Com relação às metas, a primeira refere-se a Ampliar a cobertura em sinal digital da televisão, por intermédio da consolidação da Rede Nacional de

Comunicação Pública de Televisão – RNCP/TV e da disponibilidade dos conteúdos em multiplataformas.

A segunda meta refere-se a Ampliar a cobertura das Rádios Públicas, devido à implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios –

RNCP/Rádios, com foco na capilaridade dos conteúdos produzidos e veiculados pelas Rádios da EBC, por meio das emissoras de rádios públicas com

frequência modulada - FM e com as emissoras de rádios consideradas parceiras eventuais.

2. Execução

A execução das metas de TV e de Rádio e o alcance do objetivo, supramencionados, foram impactados pela conjuntura política e pelas restrições

orçamentárias impostas pelo Governo Federal. A meta de TV também foi afetada com a mudança do cronograma de digitalização da televisão no Brasil o

qual postergou para 31 de dezembro de 2023, de acordo com a Portaria do então Ministério das Comunicações 378/2016.

Esse contexto impactou, ainda, nas três iniciativas previstas no PPA: “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital

interativa”, “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos, de forma interativa e em colaboração com a

sociedade” e “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web fortalecendo o

Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”.

Com relação à “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas, por meio da TV Digital interativa”, o Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações – MCTIC, distribuiu em todas as cidades que já realizaram o desligamento do sinal analógico receptores (Set Top Box - STB)

aos beneficiários do Cadastro Único para recepção do sinal digital, sendo parte deles com o middleware Ginga, mecanismo necessário para receber

interatividade na TV. Foram distribuídos 15.950 kits STB em 2019, que somados aos entregues nos anos de 2015 a 2018, totalizaram 12.436.760. Cabe

r e s s a l t a r  q u e  a  E B C  p r e s t o u  a p o i o  n a  d i v u l g a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  d i g i t a l i z a ç ã o  e  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d o  S T B .
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Quanto à iniciativa de “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos, de forma interativa e em

colaboração com a sociedade”, a TV Brasil abriu espaço para as produções das emissoras da Rede. Foram mais de 690 horas transmitidas na TV Brasil, em
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2019, com programação cultural, educativa, artística e esportiva produzida pelas afiliadas da RNCP/TV das mais diversas localidades do País que levaram a

regionalidade das afiliadas para todo o Brasil.

No que concerne à iniciativa “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e

Web fortalecendo o Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”, em 2019, a EBC realizou a cessão de bens para complementação do sistema

irradiante e controle mestre das emissoras: TV Encontro das Águas, que, em parceria com a EBC, promoveu mudança no formato de transmissão do sinal da

TV Brasil no Amazonas e passou a operar em alta definição, e TV Universitária de Santa Catarina – TV UFSC.

O desempenho do objetivo, das metas e das iniciativas do PPA 2016-2019 dependia, principalmente, de aportes orçamentários para disponibilizar acesso aos

canais públicos via TV digital a 54,9% e via Rádio a 18,6% da população brasileira. Entretanto, a redução orçamentária sofrida ao longo dos quatro anos

desse PPA impactou na execução das metas.

Diante desse cenário, as metas foram revisadas em julho de 2018 tanto para TV como para Rádio, após anuência do pleito da EBC pelo então Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão com redução de 8,24% das metas do PPA, valor proporcional à redução no orçamento da EBC (LOA + créditos,

considerando a média dos anos 2016 a 2018). A meta atualizada para TV ficou em 50,38% e para Rádio 17,06%. Em 2019, a meta foi novamente revisada,

em razão do decréscimo de 7,49% entre o orçamento planejado para o exercício e o valor da LOA + Créditos 2019 e LOA + Crédito dos anos de 2016 a

2018, sendo acatada pelo Ministério da Economia, ou seja, para TV a nova meta passou a ser 46,61% e para Rádio 15,79%.

Os sucessivos impactos no orçamento da EBC, entre 2016 e 2019, ocasionaram limitações nos recursos orçamentários e tecnológicos, que dificultaram o

alcance das metas previstas em sua plenitude. Nesse período, geradoras parceiras migraram para outras Redes de Televisão, principalmente, devido ao

switch off das emissoras de televisão analógicas e, consequentemente, na geração de custos que algumas não suportaram. Isso abriu espaço para o aceite de

convite de outras Redes que propuseram investimentos em renovação tecnológica.

Em contrapartida, mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo do ciclo dos quatro anos do PPA, a EBC deu consecução às atividades das

plataformas de TV, Rádio e Web. A EBC disponibilizou acesso de televisão em sinal digital para cerca de 69 milhões de pessoas, considerando as emissoras

próprias e afiliadas e acesso de rádio para 21 milhões de pessoas, contemplando as emissoras em frequência modulada – FM.

Em 2019, 9,6 milhões de domicílios assistiram ao menos uma vez a TV Brasil nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal,

segundo dados da Kantar Ibope Media. Isso significa que 75% dos domicílios nessas praças estiveram sintonizados por, pelo menos, um minuto na TV

Brasil. Quanto aos indivíduos, esse número se aproximou a 19 milhões, ou seja, 54%. As pesquisas de audiência nas Rádios, em Brasília e no Rio de

Janeiro, cidades onde há aferição, foram registrados os seguintes resultados de ouvintes por minuto  cada: Nacional FM de Brasília, média de 2.761;

Nacional AM de Brasília, média de 1.069; e Nacional AM do Rio de Janeiro, média de 3.677 ouvintes. O alcance médio mensal  das emissoras “Nacional”

foi de 250.606 ouvintes. A rádio MEC FM do Rio de Janeiro teve uma média de 4.041 ouvintes por minuto sintonizados; a MEC AM do Rio de Janeiro

2.183 ouvintes e MEC FM de Brasília, 608 ouvintes. O alcance médio mensal nas emissoras "MEC" totalizou 219 mil ouvintes. No total, em 2019, foram

alcançados 448.748 ouvintes, considerando as emissoras da Rádio Nacional e da MEC, crescimento de 41% na comparação com o ano de 2018.

Os sites da EBC tiveram 42,3 milhões de visitantes únicos em 2019, sendo a Agência Brasil o site com maior número de acessos com cerca de 27 milhões

de visitantes únicos durante o exercício.

A produção e a distribuição de conteúdo de rádio, televisão e web foram responsáveis pela difusão de mais de 125 mil horas de conteúdos informativos,

infantis, educacionais, artísticos, culturais, científicos e de cidadania produzidos com o propósito de contribuir com o desenvolvimento da consciência

crítica do cidadão brasileiro, atendendo 95% da meta da ação orçamentária de “Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”. A

meta foi impactada, principalmente, devido à pane ocorrida em março de 2017 no Parque do Rodeador, que afetou a operação da Rádio Nacional da

Amazônia. De janeiro de 2018 até 5 de agosto, a rádio transmitiu 6 horas por dia. Do dia 6 de agosto de 2018 até a primeira quinzena de dezembro de 2019,

a rádio transmitiu 12 horas/dia. No entanto, após processo de recuperação e melhorias, a partir da segunda quinzena de dezembro, a transmissão foi

retomada para 16 horas/dia, conforme preconiza a legislação vigente.

Nos últimos anos, a EBC reforçou a sua presença no meio digital. Desde 2017, a Empresa conta com o aplicativo Rádios EBC, que reúne em uma única

plataforma as programações das rádios Nacional Brasília AM, Nacional FM Brasília, Nacional Rio de Janeiro, MEC AM, MEC FM, Nacional Amazônia e

Nacional Alto Solimões. Em 2018, foi lançado o app EBC Play que permite acessar, sob demanda, um catálogo de programas da TV Brasil. Esses

aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS e podem ser instalados gratuitamente.

A EBC apostou, ainda, em novas parcerias com outras operadoras de TV por assinatura para chegar em HD a um número maior de cidades de todas as

regiões, especialmente no interior do Brasil, aumentando sua visibilidade e ganhando audiência. No período, a TV Brasil passou a fazer parte do line-up HD

das operadoras NET/Claro, GVT/Vivo e OI.

A fim de garantir a produção de conteúdos próprios e de parceiros para a programação da TV Brasil, das Rádios e da WEB, a Empresa realizou importantes

coberturas como: posse do Presidente da República, Reforma da Previdência, Jogos Mundiais Militares, ENEM, Reunião dos BRICS, a Conferência da

ONU, entre outros.

Além disso, após a unificação da TV Brasil e da TV NBr, houve mudanças na grade que contribuiu na divulgação de políticas públicas e tornou a TV mais

inclusiva, interativa, informativa e transparente. Ao exercer o papel de mecanismo de educação com credibilidade reconhecida, por meio de conteúdos

infantis, a faixa TV Brasil Animada, que exibiu cerca de 7 horas diárias (49 horas semanais), foi a emissora que dedicou mais horas ao público

infantojuvenil e que mais transmitiu desenhos animados produzidos no Brasil.

Para ampliar o acesso às pessoas com deficiência, em 2019, a programação da TV Brasil foi integralmente disponibilizada com legenda oculta, com média

de 23 horas semanais de audiodescrição, média de 15 horas semanais em LIBRAS e média de 10 horas semanais em dublagem, atendendo ao previsto na

legislação.

METAS

Meta: 04CL - Ampliar a cobertura das Rádios Públicas, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio
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Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicação

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: A ampliação da cobertura das Rádios Públicas, por meio da formação da Rede Nacional de Comunicação Pública –

RNCP/Rádios, foi fortalecida a partir de 2018. Em 2019, a EBC contabilizou 27 emissoras parceiras, das quais 11 possuem Acordos de Cooperação

firmados, 3 são próprias da EBC e 13 estão em vias de formalização. Para a constituição da RNCP/Rádios optou-se por atuar, prioritariamente, com as 11

parcerias que já operavam os canais de radiofrequência consignados à EBC.

Os canais consignados são operados pelas seguintes instituições: 1. Rádio UFS FM (Universidade Federal de Sergipe); 2. Rádio Uni FM 107,9

(Universidade Federal de Santa Maria); 3. Rádio UFT FM (Universidade Federal de Tocantins); 4. Rádio UFPI 96,7 (Universidade Federal do Piauí); 5.

Rádio Educativa UFMS 99,9 (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul); 6. Rádio Universitária do Amapá (Universidade Federal do Amapá); 7. Rádio

Força Aérea - Sobradinho/DF; 8. Rádio Marinha - Corumbá/MS; 9. Rádio Marinha – Manaus; 10. Rádio Marinha – Natal; 11. Rádio Marinha - São Pedro

da Aldeia/RJ (Marinha do Brasil).

Após as revisões realizadas nas metas pelo então Ministério do Planejamento e, também, pelo Ministério da Economia, a cobertura finalística para o PPA

2016-2019 passou a ter como previsão o alcance de 15,79% da população brasileira, sendo 12,22% na Região Norte, 22,41% no Centro-Oeste, 21,39% no

Nordeste, 8,66% no Sudeste e 24,62% no Sul.

Ao considerar as emissoras próprias da EBC, as consignadas que possuem contratos formalizados e as emissoras que retransmitem a programação da EBC,

a cobertura da radiodifusão sonora em frequência modulada fechou 2019 com 11,04% no Brasil, sendo: 22,31% no Norte; 20,03% no Centro-Oeste; 6,28%

no Nordeste; 7,06% do Sudeste e 20,77% no Sul.

Quantidade alcançada: 11,04  %

Data de Referência: 31/12/2019

Classificação da Meta: Meta não alcançada

Justificativa para o não alcance da Meta: Incompatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta;

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 22,41 % 20,03 31/01/2019

Região Nordeste 21,39 % 6,28 31/01/2019

Região Norte 12,22 % 22,31 31/01/2019

Região Sudeste 8,66 % 7,06 31/01/2019

Região Sul 24,62 % 20,77 31/01/2019

Meta: 04CK - Ampliar a cobertura em sinal digital da TV Brasil, por meio da geração própria ou da Rede Nacional de Comunicação Pública de

Televisão

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicação

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Após as revisões realizadas, a cobertura finalística para o PPA 2016-2019 teve como previsão o alcance de 46,61% da

população brasileira, sendo 40,41% na Região Norte, 40,07% na região Centro-Oeste, 42,02% na região Nordeste, 56,53% na região Sudeste e 31,32% na

região Sul. Ao final de 2019, o percentual da população brasileira coberta com o sistema digital registrou o alcance de 36,48% e quando consideradas as

regiões, os percentuais registrados foram: Norte 13,32%; Centro-Oeste 30,36%; Nordeste 29,43%; Sudeste 48,22%; Sul 32,27%.  Na comparação com o ano

passado, houve aumento no percentual de cobertura total do Brasil e de todas as regiões.

Em 2018, a cobertura da RNCP/TV no sistema digital era de 26,52% da população brasileira, e aumentou 9,96 pontos percentuais em 2019. No Norte a

cobertura que era de 1,75% em 2018, cresceu 11,57 pontos percentuais; no Centro-Oeste era de 28,43%, subiu 1,93 ponto percentual e no Sudeste a

cobertura era de 34,19% e aumentou 14,03 pontos percentuais; na região nordeste  que era de 22,62%, cresceu 6,81 pontos percentuais e no Sul, era de

24,92%, cresceu 7,35 pontos percentuais.

Esse crescimento no percentual de cobertura em 2019, em comparação com 2018, ocorreu, após a adoção de medidas de gestão que resultaram na expansão

dos sinais da TV Brasil e das Rádios. Houve a definição de cronograma de visitações às emissoras afiliadas e aos potenciais novos integrantes. No total, 42

emissoras foram visitadas de norte a sul do País e, mediante esse trabalho, foi possível a afiliação de três novas emissoras à Rede: a TV Brasil Esperança em

Itajaí/SC, a TV Sudoeste em Jataí/GO e a TV PLAN em Poços de Caldas/MG. Com isso, o sinal da TV Brasil passou a ser disponibilizado para um público

estimado em 504 mil  novos potenciais telespectadores. A RNCP/TV fechou 2019 formada por 40 emissoras, sendo 4 da EBC e 36 afiliadas.

Em paralelo, quatro contratos de emissoras afiliadas foram renovados: TVU Recife, TVE Bahia, Rede Minas e TV Morada do Sol/SP, com vistas a manter a

cobertura da TV Brasil nessas localidades, que correspondem a cerca de 17.875.301  potenciais telespectadores da TV Brasil.

Importante registrar que, ao longo do ciclo de monitoramento do PPA 2016-2019, houve oscilação dos percentuais de cobertura. Tais variações ocorreram,

dentre outros fatores, em virtude da migração de emissoras afiliadas para outras Redes de Televisão e da exclusão da duplicidade no percentual de cobertura

de São Paulo, que após estudos técnicos realizados pelas áreas de Engenharia e de Rede da EBC, constatou  que foram contabilizadas duas emissoras na

região Sudeste: a emissora própria EBC, mais ampla, e a emissora afiliada TVT.

15/04/2020, 16:36 Página 3



SOF / SEPLAN / SEST

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Espelho do Monitoramento - 2019
Objetivo: 1062

Quantidade alcançada: 36,48  Percentual

Data de Referência: 31/12/2019

Classificação da Meta: Meta não alcançada

Justificativa para o não alcance da Meta: Incompatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta;

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 40,07 % 30,36 31/01/2019

Região Nordeste 42,02 % 29,43 31/12/2019

Região Norte 40,41 % 13,32 31/01/2019

Região Sudeste 56,53 % 48,22 31/01/2019

Região Sul 31,32 % 32,27 31/01/2019

INICIATIVAS

Iniciativa: 05GA - Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital Interativa

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A execução das metas de TV e de Rádio e o alcance do objetivo, supramencionados, foram impactados pela conjuntura

política e pelas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal. A meta de TV também foi afetada com a mudança do cronograma de digitalização

da televisão no Brasil o qual postergou para 31 de dezembro de 2023, de acordo com a Portaria do então Ministério das Comunicações 378/2016.

Esse contexto impactou, ainda, nas três iniciativas previstas no PPA: “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital

interativa”, “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos, de forma interativa e em colaboração com a

sociedade” e “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web fortalecendo o

Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”.

Com relação à “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas, por meio da TV Digital interativa”, o Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações – MCTIC, distribuiu em todas as cidades que já realizaram o desligamento do sinal analógico receptores (Set Top Box - STB)

aos beneficiários do Cadastro Único para recepção do sinal digital, sendo parte deles com o middleware Ginga, mecanismo necessário para receber

interatividade na TV. Foram distribuídos 15.950 kits STB em 2019, que somados aos entregues nos anos de 2015 a 2018, totalizaram 12.436.760. Cabe

r e s s a l t a r  q u e  a  E B C  p r e s t o u  a p o i o  n a  d i v u l g a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  d i g i t a l i z a ç ã o  e  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d o  S T B .
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Iniciativa: 05GB - Fomento de parcerias para a ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos de forma interativa e em

colaboração com a sociedade

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A execução das metas de TV e de Rádio e o alcance do objetivo, supramencionados, foram impactados pela conjuntura

política e pelas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal. A meta de TV também foi afetada com a mudança do cronograma de digitalização

da televisão no Brasil o qual postergou para 31 de dezembro de 2023, de acordo com a Portaria do então Ministério das Comunicações 378/2016.

Esse contexto impactou, ainda, nas três iniciativas previstas no PPA: “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital

interativa”, “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos, de forma interativa e em colaboração com a

sociedade” e “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web fortalecendo o

Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”.

Quanto à iniciativa de “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos, de forma interativa e em

colaboração com a sociedade”, a TV Brasil abriu espaço para as produções das emissoras da Rede. Foram mais de 690 horas transmitidas na TV Brasil, em

2019, com programação cultural, educativa, artística e esportiva produzida pelas afiliadas da RNCP/TV das mais diversas localidades do País que levaram a

regionalidade das afiliadas para todo o Brasil.

Iniciativa: 05GD - Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web

fortalecendo o Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:
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SOF / SEPLAN / SEST

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Espelho do Monitoramento - 2019
Objetivo: 1062

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A execução das metas de TV e de Rádio e o alcance do objetivo, supramencionados, foram impactados pela conjuntura

política e pelas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal. A meta de TV também foi afetada com a mudança do cronograma de digitalização

da televisão no Brasil o qual postergou para 31 de dezembro de 2023, de acordo com a Portaria do então Ministério das Comunicações 378/2016.

Esse contexto impactou, ainda, nas três iniciativas previstas no PPA: “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital

interativa”, “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos, de forma interativa e em colaboração com a

sociedade” e “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web fortalecendo o

Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”.

No que concerne à iniciativa “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e

Web fortalecendo o Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”, em 2019, a EBC realizou a cessão de bens para complementação do sistema

irradiante e controle mestre das emissoras: TV Encontro das Águas, que, em parceria com a EBC, promoveu mudança no formato de transmissão do sinal da

TV Brasil no Amazonas e passou a operar em alta definição, e TV Universitária de Santa Catarina – TV UFSC.

AÇÕES

Ação: 10.20415.24.722.2025.20B5 - Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação

Informações Básicas

Descrição:

UO:

Produção e veiculação de conteúdos jornalísticos, informativos, infantis, educativos, culturais, artísticos, científicos, esportivos, políticos,

econômicos, sociais, nacionais e internacionais, e formadores da cidadania por meio dos diferentes canais e serviços que compõem o Sistema

Público de Comunicação e Radiodifusão; aquisição de conteúdos originários da produção audiovisual independente e da produção

audiovisual regional, com vistas à expressão dos direitos humanos, da diversidade cultural, social, econômica e étnica do País; licenciamento

de obras audiovisuais nacionais e internacionais; aquisições de direitos autorais; ações de fomento, próprias e em parcerias, ao

desenvolvimento da produção audiovisual televisiva e radiofônica brasileiras; produção de conteúdos específicos para exibição internacional;

produção, integração e distribuição de conteúdos multimídia para web, mobile e novas plataformas; ações de divulgação e publicidade; ações

de patrocínios; investimentos para ampliar a oferta e qualidade dos sinais de radiodifusão públicos e a migração para a plataforma digital com

previsão de interatividade; e contratação de serviços e aquisições para suporte à atividade finalística. A ação visa aprimorar e expandir a

infraestrutura de transmissões digitais da rede nacional de radiodifusão e comunicação pública, composto pelas emissoras públicas de

televisão (TV Brasil) , agências públicas de notícias (Agência Brasil e Radioagência Nacional) e pelo complexo de emissoras públicas de

rádio (Rádios Nacional e Rádios MEC) e demais emissoras parceiras, mantendo, preservando, digitalizando seus acervos assegurando a

memória histórica; incentivando a pesquisa aplicada para o desenvolvimento e inovação da comunicação pública; qualificando sua

acessibilidade e ampliando a abrangência.

20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC

Finalidade:

Conteúdo informativo difundido

h

Produto:

Unidade de Medida:
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