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A incorporação da sustentabilidade tem sido 
assumida pela RTP de forma crescente  
e no sentido de uma melhoria contínua através  
da gestão integrada dos aspetos económicos, 
sociais e ambientais. O Relatório de 
Sustentabilidade 2013, elaborado de acordo com 
a versão G3.1 das diretrizes para a Elaboração 
de Relatórios de Sustentabilidade da Global 
Reporting Initiative (GRI), apresenta uma 
Auto declaração de nível B. O Relatório de 
Sustentabilidade ‘2013 dá, assim, continuidade 
ao ciclo anual de publicação e os seus conteúdos 
referem-se a todas as operações do Grupo RTP 
em 2013 – televisão, rádio e web - nas localizações 
em Portugal e nas delegações nacionais  
e internacionais. A informação disponibilizada 
neste Relatório constitui não só um ato de 
transparência, como também e sobretudo  
permite medir, divulgar e prestar contas 
do seu desempenho às partes interessadas.
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O RElATóRIO DE 
SuSTENTABIlIDADE 2013 
PROCuRA, MAIS uMA VEz, 
TORNAR PúBlICO AS NOSSAS 
PRÁTICAS EM MATéRIA  
DE SuSTENTABIlIDADE  
E A FORMA COMO OS 
ASPETOS ECONóMICOS, 
SOCIAIS E AMBIENTAIS  
FAzEM PARTE DA  
ESTRATéGIA DA RTP.
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A RTP encontra-se num momento de desafio multidimensional. Por um lado, como todas as 
organizações, vive um mundo de volubilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade; por outro, 
exerce a sua atividade num setor do audiovisual em transformação acelerada, o que impõe que  
a empresa seja inovadora, ágil e, claro, eficaz no seu desígnio estratégico.

Neste sentido o ano 2013 foi particularmente desafiante para o setor da comunicação em geral  
e, para a RTP, em particular. A RTP encontra-se num dos períodos mais importantes e desafiantes 
da sua história. Tal como os restantes operadores de serviço público de televisão e de rádio, a RTP 
tem pela frente uma grande mudança não só de cultura, como de identidade, mas na sua essência de 
financiamento. Neste enquadramento apresentámos, em Março de 2013, um plano de reestruturação 
e de reorganização, denominado Plano de Redimensionamento e Redimensionamento (PDR) para 
os anos 2013- 2015, que tem subjacente as linhas estratégica que visam preparar a empresa para um 
futuro desafiante e próspero para que a RTP seja UMA SÓ, DE TODOS OS PORTUgUESES E AMIgOS 
DE PORTUgAL. Para isso temos de ser diferentes, aspeto essencial para a nossa existência e para  
a manutenção do compromisso que temos com os cidadãos. E o objetivo é: criar, agregar e distribuir 
conteúdos de excelência. 

E para operacionalizar a estratégia definida no PDR a RTP inicou ,em Junho de 2013, um Projeto de 
Transformação Evolutiva Transversal a todas as áreas e Direções da empresa. Pretendeu-se com este 
projecto repensar e alterar o processo interno de relacionamento entre as várias áreas da empresa 
para uma maior convergência e eficácia na gestão interna da empresa e na qualidade e eficácia da 
entrega do serviço. No que referimos como “CASA ESTRATégICA” foram identificadas 150 iniciativas/ 
projetos de transformação transversais à empresa e estiveram envolvidos cerca de 200 trabalhadores. 
E, no plano interno, porque não sublinhar também a existência da Newsletter, NÓS RTP, lançada no 
final do ano, e que, mensalmente, responde às necessidades de comunicação interna, incrementa  
o fluxo de comunicação dando voz a todos os trabalhadores e potencia o conhecimento de toda  
a atividade da RTP. A NÓS é, efetivamente, uma comunicação de “ Portas Abertas” em que se promove 
o diálogo, partilham-se ideias e conhecimentos.

Nesta dinâmica de boas práticas foi lançado o e-mail “Fale Com o Presidente”, com o objetivo de 
estabelecer um diálogo direto com o Presidente da Empresa. Também a criação do” Banco de Ideias” 
em que, regularmente, os trabalhadores contribuem com sugestões para a melhoria dos métodos e 
processos da nossa casa foi mais um passo para desenvolvermos uma filosofia de melhoria contínua.

Apesar deste período desafiador face à conjuntura económica internacional e aos problemas que 
atravessa no novo contexto do audiovisual, como atrás referido, a RTP ao apresentar o PDR mais 
do que contornar a difícil situação conjuntural que atravessa o mercado/setor tem como objetivo 
aproveitar a oportunidade para reafirmar a relevância e a indispensabilidade do Serviço Público de 
Rádio e Televisão em Portugal. Aliás, essa relevância e indispensabilidade são dois dos axiomas do 
“PROJETO VISION 2020 apresentado pela primeira vez nas suas conclusões, no dia 6 de Dezembro de 
2013, em genéve, na Assembleia geral da UER- Eurovisão.

Neste contexto, o Relatório de Sustentabilidade, já na sua 4ª Edição, reflete não só esta transformação 
em curso, mas também e sobretudo a maneira como envolvemos os nossos recursos humanos, 
como auscultamos os nossos consumidores, como criamos, agregamos e distribuímos conteúdos 
de excelência nas mais diversas áreas. O Relatório de Sustentabilidade 2013 procura, mais uma 
vez, tornar público as nossas práticas em matéria de sustentabilidade e a forma como os aspetos 
económicos, sociais e ambientais fazem parte da estratégia da RTP.

Alberto Manuel Rosete da Ponte 
Presidente RTP

MENSAGEM
PRESIDENTE
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DESTAquES 
2013

15,1%
MéDIA DE SHARE DE AUDIÊNCIA
(RTP1 + RTP2)

1.818
COLAbORADORES

186.289.990
PAgEVIEwS
NO SITE DA RTP

211 M€
DISTRIbUíDOS

76.842.199
VISITANTES  
NO SITE DA RTP
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Abril
•  Em Abril a RTP 

passou a emitir a 1ª 
novela angolana “O 
preço da Ambição”.

mAio
•  Em Março e Abril, a Antena 1, o 

principal canal da rádio pública, 
alcançou o melhor resultado 
nas audiências desde 2001, 
com dados fornecidos pela 
Marktest. A Antena 1 registou 
6,1% de Audiência Acumulada 
(AAV), o que correspondeu 
a um crescimento de 
aproximadamente de 20% 
relativ amente ao período 
anterior;

•  Jaime Fernandes é nomeado 
como provedor de telespetador 
de Televisão, sucedendo a José 
Carlos Abrantes

Agosto
•  Rádio Pública comemora 

78 anos de existência. A 
data foi assinalada com 
emissões especiais em 
direto e, com emissões 
acompanhadas, na sua 
totalidade, em direto;

•  Disponibilização de 
novas rádios RTP no Meo 
Interativo.

fevereiro
•  A RTP assinou, no dia 18 de Fevereiro, o Acordo 

de Adesão do “Fórum Empresas para a Igualdade 
de Género- O nosso Compromisso” promovido 
pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego-CITE e por um conjunto de empresas dos 
setores privado, público e cooperativo. Esta adesão 
implicou a definição de compromissos de melhoria 
em matéria de Igualdade de género por parte de 
cada empresa; 

•  Lançado o 1º Inquérito junto dos stakeholders que 
consistiu, basicamente, em 24 questões em que 
foram identificados os temas de sustentabilidade 
relevantes para os “stakeholders” e, por outro, 
a perceção que esses mesmos “stakeholders” 
têm relativamente à gestão dos mesmos. A RTP 
recebeu cerca de 750 respostas.

mArço
•  é lançado o Plano de 

Desenvolvimento e 
Redimensionamento (PDR) 
para os anos 2013-2015 e que 
tem como principal objetivo 
preparar a RTP para um 
futuro desafiante e próspero;

•  RTP, Antena 1 e Diário 
Económico juntos em todas  
as plataformas;

•  A Televisão Pública 
comemora 56 anos.

jAneiro
•  A RTP lança uma nova grelha de 

programas para cumprir na íntegra 
os desígnios de serviço público de 
televisão, com forte aposta na produção 
nacional. Uma nova identidade que 
apostou na Portugalidade do canal e 
dos seus conteúdos. Uma nova imagem 
que liga Portugal;

•  É lançado o endereço de correio 
eletrónico “Fale com o Presidente”, 
com o objetivo de estabelecer um 
diálogo direto com o Presidente da 
empresa;

•  A RTP e a TV Galiza (TVG) renovaram 
o seu acordo de cooperação para a 
produção conjunta de programas e 
obras audiovisuais.

junho
•  “Lisboa em Festa”, no dia 12 de 

Junho, a RTP emitiu 14 horas 
de emissão em direto levando a 
todo o mundo português dois dos 
grandes eventos que marcam 
a tradição da cidade de Lisboa-
Casamentos de Santo António e 
as Marchas Populares. Estar junto 
dos portugueses é uma missão 
do serviço público de televisão e 
um dos pilares da estratégia de 
programação da RTP.
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novembro
•  Protocolo assinado entre a RTP e o OPart. O 

Teatro Nacional de São Carlos vai passar a 
disponibilizar conteúdos para as diferentes 
plataformas da RTP ao passo que a RTP passa a 
apoiar o Teatro através da divulgação regular da 
sua programação;

•  Antena 1 emite, no Dia Nacional da Língua Gestual, 
a sua emissão com língua gestual através da 
internet. Pela 1ª vez uma rádio pôde ser “ouvida” 
por surdos.

•  No âmbito das Comemorações do Dia do Serviço 
Público a RTP organizou uma Conferência” 
Serviço Público de Media: Um Novo Paradigma, 
que decorreu no CCb e ainda uma manhã 
de “Portas Abertas” para todos aqueles que 
quisessem visitar a RTP.

setembro
•  A RTP liderou a emissão do 

especial dedicado às eleições 
autárquicas na web, com mais de 
7 milhões de pageviews, mais de 
meio milhão de acessos ao portal 
e mais de 100 mil sessões no 
streaming live por hora.

dezembro
•  “Um Dia de Sonho” foi uma iniciativa 

promovida pela RTP que possibilitou a 
7 crianças, que frequentam os centros 
da Cáritas de Setúbal, viverem um dia 
diferente nas instalações da rádio, da 
televisão e da produção. 

•  Nova Loja RTP online, que passou a estar 
disponível numa nova plataforma de 
distribuição dos seus produtos a das suas 
edições. A loja da RTP Online passará a 
estar alojada no site da Odisseias (rtp.
odisseias.com);

•  O canal 2 da RTP comemorou 45 anos de 
existência;

•  Lançado o nº 0 da nova Newsletter, “NÓS.
RTP”, para os trabalhadores da RTP. Este 
novo espaço de comunicação RTP pretende, 
dentro do imenso universo da RTP, dar a 
conhecer e partilhar, de forma fácil e direta, 
o que fazemos e os projetos que temos em 
desenvolvimento.

outubro
•  Fausto Coutinho, diretor de Informação das rádios do 

grupo RTP, foi eleito Vogal do Radio News group, um 
grupo de reflexão internacional que pertence à União 
Europeia de Radiodifusão (EbU);

•  O governo lança a consulta pública ao contrato de 
concessão, através de micro-site dedicado à consulta, 
que decorreu de 17 de Outubro a 7 de Novembro. Foram 
recebidas 109 propostas;

•  A RTP associou-se, pelo segundo ano consecutivo, 
ao evento internacional Open House. Este evento que 
decorreu no dia 5 de Outubro, contou com cerca de 550 
visitantes que percorreram os estúdios de informação 
de televisão, de rádio, produção e museu. Em regime de 
voluntariado dezenas de funcionários disponibilizaram-
se para mostrar as instalações aos nossos visitantes;

•  A RTP apresentou o seu cluster tecnológico, que tem 
9 empresas de tecnologias de informação e gestão de 
media, perante 80 televisões mundiais num fórum de 
serviços públicos. Com a assinatura do PIMS  
(Portuguese Innovative Media Solutions), estas 
empresas passam a fazer parte de uma espécie de 
montra que, através da RTP, chegará a mercados nos 
quatro cantos do mundo.

julho
•  Novo Decreto 

Regulamentar da Lei 
do Cinema aprovado 
em Conselho de 
Ministros.
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Contextualizados pela contração económica nacional e europeia, os resultados económicos 
registaram uma diminuição face ao ano anterior. O valor económico gerado reduziu 9,4%, o apoio 
recebido do Estado 42,2% e o valor distribuído 12,6%. O valor económico acumulado conheceu 
também uma redução face a 2012 de 27,27%.

1 Os dados referentes ao valor económico distribuído e acumulado de 2011, bem como aos custos com os colaboradores 
foram alterados face ao relatório de sustentabilidade anterior. 

CONTRIBuIçãO 
RTP PARA 
A SuSTENTABIlIDADE 

VAlOR ECONóMICO DIRETO  
DISTRIBuíDO E ACuMulADO 1

milhões de euros

VALOR ECONÓMICO 
DIRECTO GERADO

309 317

259
235

290
307

241
211

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUÍDO

121
89 73

42

APOIO RECEBIDO DO 
ESTADO

140

99 91
66

VALOR ECONÓMICO 
ACUMULADO

2010 2011 2012 2013

VAlOR PARTIlHADO

VAlOR 
ECONóMICO 
GERADO EM 2013 
FACE AO ANO 
ANTERIOR
- 9,4%
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CONTRIBuIçãO 
RTP PARA 
A SuSTENTABIlIDADE 

No que respeita ao valor distribuído em 2013 face ao ano anterior, os custos operacionais reduziram 
20%, em contraposição com os custos com colaboradores, que aumentaram 2,6% face a 2012.

Os donativos e outros investimentos na comunidade registaram também um decréscimo de 8,5% em 
2013 face a 2012. Este valor inclui apenas as doações financeiras diretas realizadas. Este valor não 
inclui a valorização do espaço publicitário institucional cedido a diversas instituições, bem como a 
participação de instituições em programas de televisão e rádio para divulgação das suas atividades.

CuSTOS COM 
COlABORADORES 
EM 2013 FACE 
AO ANO ANTERIOR
+ 2,6%

VAlOR ECONóMICO DISTRIBuíDO 
milhAres de euros

DONATIVOS E OuTROS INVESTIMENTOS  
NA COMuNIDADE 
euros (€)

CUSTOS OPERACIONAIS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 
DE COLABORADORES

2010 2011 2012 2013

186.656

102.914

199.236

108.043

162.305

78.687

129.899

80.726

45.048

38.190

43.730

40.000

2010 2011 2012 2013

INVESTIMENTO 
NA COMuNIDADE 
EM 2013 FACE  
AO ANO 
ANTERIOR
- 8,5%



20

ESTRuTuRA  
DE FINANCIAMENTO 
DA RTP

O Estado assegura o financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão nos termos 
estabelecidos na lei e no contrato de concessão.

O financiamento dos serviços públicos de radiodifusão e de televisão é assegurado por meio de 
cobrança da contribuição para o audiovisual e pelas receitas comerciais dos respetivos serviços. 
A contribuição para o audiovisual é estabelecida tendo em atenção as necessidades globais de 
financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão, devendo respeitar os princípios 
da transparência e da proporcionalidade. 

As receitas de publicidade do operador que explore a concessão de serviço público de 
radiodifusão e de televisão devem ficar preferencialmente afetas ao serviço da dívida e, 
posteriormente, a novos investimentos ou a constituição de reservas.

Uma análise aos custos operacionais e salários por valor gerado permite concluir uma maior 
eficiência nos custos operacionais por valor de receitas geradas em 2013, onde se verifica uma 
redução de 11,7% face a 2012. Por outro lado, os salários pagos por valor gerado conhecem uma 
ligeira subida face a 2012, na ordem dos 2,6%. Quando comparado com 2010 verificamos uma 
diminuição mais significativa, de 21,6%.

CuSTOS OPERACIONAIS/VAlOR GERADO*100

SAlÁRIOS/VAlOR GERADO*100

2010 2011 2012 2013

60%
63% 63%

55%

2010 2011 2012 2013

33%
35%

25% 26%

MAIOR 
EFICIêNCIA 
NOS CuSTOS 
OPERACIONAIS 
POR VAlOR 
DE RECEITAS 
GERADAS  
EM 2013
- 11,7%
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RECONHECIMENTO

PRéMIOS ATRIBuíDOS à RTP
mArcA de confiAnçA 2013 
Atribuído à RTP pelo nono ano consecutivo no estudo das Selecções Reader’s Digest. Os 
portugueses voltaram a eleger a RTP 1 como o canal de televisão generalista no qual mais confiam;

superbrAnds 2013 
Neste estudo, que promove o reconhecimento de marcas consideradas de Excelência que oferecem 
um benefício claro e diferenciador a RTP é, pela primeira vez, distinguida pelos consumidores como 
uma Superbrand.

PRéMIOS ATRIBuíDOS A PROGRAMAS
“vidA AnimAl em portugAl” distinguido com o prémio atribuído pelo Fundo Para 
a Proteção dos Animais Selvagens (FAPAS), na categoria de Documentário da Natureza;

“biosferA” distinguido com o Prémio atribuído pelo Fundo para a proteção dos 
“AnimAis selvAgens” (FAPAS), na categoria de divulgação do Ambiente;
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“liberdAde 21” distinguida como a Melhor Série pela “TV 7 Dias”, na IV edição dos Troféus 
de Televisão;

“estAdo de grAçA” distinguido na IV edição dos Troféus de Televisão ” TV 7 Dias” como 
o Melhor Programa de Humor;

“5 pArA A meiA-noite” eleito o Melhor Programa de 2012 pela Associação 
de Telespetadores (ATV);

“seleção de esperAnçAs” transmitida no programa Linha da Frente foi distinguida com 
o Prémio Diálogo Intercultural atribuído pela ACIDI e ainda pela Associação Corações com Coroa;

“pontes entre nós” do jornalista Álvaro Coimbra e “sou dAqui e de lá”, da 
jornalista Lídia Almeida receberam ex-aequo o Prémio Diálogo Intercultural” , na categoria de 
Rádio, atribuído pela ACIDI;

O telefilme “e depois mAtei-o” foi distinguido, na categoria de Ficção para TV (minisséries 
e telefilmes), no Prix Italia 2013, que é o mais prestigiado prémio na área do audiovisual. 
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PRéMIOS ATRIBuíDOS  
A COlABORADORES RTP
luis henrique pereirA 
distinguido com o prémio do Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens (FAPAS) pelo seu 
trabalho como autor do primeiro programa da história da televisão portuguesa, com produção 
exclusivamente nacional, sobre a vida selvagem e os ecossistemas do país e do mundo.  
A distinção estendeu-se também ao jornalista repórter mArcos prAtA;

pAulA rebelo 
distinguida com o prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia pela reportagem 
exibida no Jornal da Tarde sobre doença renal crónica;

pAulA rebelo 
foi distinguida com o Prémio de Jornalismo na área da Dor, atribuído pela Associação Portuguesa 
para o Estudo da Dor e a Fundação Grunenthal, pela sua reportagem transmitido no Jornal  
da Tarde com enfoque na inovação na área da dor;

AnA dAnielA soAres 
distinguida com o Prémio Pró-Autor da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA);

mAfAldA gAmeiro 
recebeu uma menção honrosa, pela sua reportagem “ No seio de mim” na 2ª Edição do Prémio  
de Jornalismo da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Sanoffi Pasteur (LPCC/SPMSD); 

ritA colAço 
recebeu o Prémio Gazeta na categoria rádio com a reportagem “ A Rua é um Parlamento”;

António mAteus 
distinguido com o Premio Melhor Repórter na IV edição dos Troféus de Televisão “TV 7 Dias”;

mAnuel mArques 
distinguido na IV edição dos Troféus de Televisão “TV 7 Dias” como o Melhor Ator de Humor;

mAriA rueff 
distinguida como a Melhor Atriz de Humor;

joão bAião 
distinguido pela na IV edição dos Troféus de Televisão “TV 7 Dias” como o Melhor Apresentador  
de Entretenimento pelo seu trabalho em “ Portugal no Coração”;

lúciA moniz 
recebeu o Prémio de Melhor Atriz pelo seu papel na Série” Maternidade, na IV edição dos Troféus 
de Televisão “TV 7 Dias”;

pêpê rApAzote 
foi distinguido com o prémio Melhor Ator pelo seu trabalho na série “Pai à Força”, na IV edição  
dos Troféus de Televisão “TV 7 Dias”;

eládio clímAco 
foi distinguido com o Prémio Carreira na IV edição dos Troféus de Televisão “TV 7 Dias”.
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A Rádio e Televisão de Portugal (RTP) é responsável pelo serviço público de rádio e televisão  
em Portugal. Antes do ano de 2004, a Radiodifusão Portuguesa (RDP) e a Radiotelevisão Portuguesa 
(RTP) eram entidades jurídicas independentes e distintas, tendo sido reestruturadas e fundidas numa 
única empresa - a Rádio e Televisão de Portugal, SA. A partir de 2004 a sigla RTP passou a designar 
todo o grupo de Rádio, de Televisão e de Web.

O funcionamento do serviço público de rádio e de televisão deve ser assegurado pelo Estado,  
de acordo o nº5, do art.º 38º da Constituição da República Portuguesa. A lei da rádio (Lei  
nº 54/2010, de 24 de dezembro) e lei da televisão (Lei nº 27/2007, de 30 de julho), com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8/ 2011, de 11 de Abril, preveem a existência de um serviço público e 
especificam que os termos e condições do seu funcionamento. As referidas leis remetem os termos 
e condições do funcionamento do serviço público para os respetivos Contratos de Concessão que 
regulam a prestação desse serviço (os referidos contratos estão, atualmente, em fase de revisão).

IDENTIDADE

RTP 1

RTP 2

RTP AÇORES

RTP MADEIRA

RTP INTERNACIONAL

RTP ÁFRICA

RTP MEMÓRIA

RTP INFORMAÇÃO

RÁDIO LUSITANA

RÁDIO VIVACE

ANTENA 1 VIDA

ANTENA 3 ROCk

ANTENA 3 DANCE

ANTENA 1 FADO

ANTENA 2 ÓPERA

8 
CANAIS 

DE 
TElEVISãO

7 
wEB

RÁDIOS

ANTENA 1

ANTENA 2

ANTENA 3

RDP ÁFRICA

RDP INTERNACIONAL

RDP AÇORES ANTENA 1

RDP MADEIRA ANTENA 1

RDP MADEIRA ANTENA 3

8 
CANAIS 

DE 
RÁDIO



27

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

PORTFOlIO DE CANAIS  
DE TElEVISãO E RÁDIO
A programação da televisão e da Rádio é transmitida através dos seus 8 canais de televisão,  
8 canais de rádio e 7 web rádios.

identidAde · Canal generalista que privilegia a ficção nacional, informação, desporto e 
entretenimento, com o objetivo de proporcionar uma escolha variada.
zonA de emissão · Portugal

identidAde · Canal alternativo à RTP1 aberto à sociedade civil com enfoque nos espaços de 
debate, documentários e programas dirigidos para os públicos mais novos, para as minorias e 
para os cidadãos com dificuldades de comunicação e mobilidade.
zonA de emissão · Portugal

identidAde · A RTP Açores tem como principal componente da sua emissão a informação, mas 
o entretenimento, os programas documentais e os infanto-juvenis marcam presença nesta emissão
zonA de emissão · Região Autónoma dos Açores

identidAde · Canal de características regionais com enfoque para a informação e a 
realidade regional
zonA de emissão · Região Autónoma da Madeira

identidAde · Canal global em língua portuguesa que promove a língua e a cultura portuguesa
zonA de emissão · Todo o mundo via satélite

identidAde · Enfoque para as notícias do dia e para os programas produzidos em e para África.
zonA de emissão · Através de redes de emissores em: Moçambique, Cabo Verde, Guiné, 
S. Tomé em Príncipe e redes de cabo em toda a África

identidAde · Canal de informação, com notícias, reportagens e espaços de debate.
zonA de emissão · Portugal, distribuído por operadores de telecomunicações.

televisão

portfolio
8 CANAIS  
DE TElEVISãO,  
8 CANAIS  
DE RÁDIO  
E 7 wEB RÁDIOS
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rádio

identidAde · Canal generalista com enfoque para a informação nacional e internacional, 
entretenimento, com predominância para a música portuguesa, a divulgação de temas de 
relevância sociocultural e de atualidade desportiva.
zonA de emissão · Portugal

identidAde · Com um âmbito cultural esta rádio tem programação baseada na música 
clássica e programas culturais com música tradicional portuguesa.
zonA de emissão · Portugal

identidAde · Baseada em música alternativa e na divulgação de novos grupos musicais 
portugueses. É a rádio jovem do grupo da rádio pública.
zonA de emissão · Portugal

ANTENA 1 MADEIRA 
identidAde · Canal com programação generalista. A informação, a cultura, as questões 
sociais, a música portuguesa e o desporto são os pilares da sua programação.
zonA de emissão · Região Autónoma da Madeira

ANTENA 3 MADEIRA
identidAde · Rádio com uma emissão musical vocacionada para a juventude com diversas 
temáticas no âmbito da música, cinema, internet, desporto e tempos livres.
zonA de emissão · Região Autónoma da Madeira

identidAde · Rádio generalista de caráter regional, que também produz programas para as 
comunidades dos E.U.A., Canadá e Brasil, emitidos através da RDP Internacional.
 zonA de emissão · Região Autónoma dos Açores

identidAde · Canal temático que, para além da retransmissão de programas disponíveis no 
vasto arquivo da RTP, tem também produção própria sobre temas da atualidade
zonA de emissão · Portugal, distribuído por operadores de telecomunicações.
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identidAde · Com programação baseada na música, na informação, na cultura e no desporto. 
O objetivo desta estação é promover a integração dos países africanos de língua oficial portuguesa.
zonA de emissão · Através de redes de emissores de FM em: Moçambique, Cabo Verde, 
Guiné, S. Tomé e Príncipe e redes de cabo em toda a África. E ainda emissores de FM em 
Lisboa, Coimbra e Faro

identidAde · Com programação destinada aos lusófonos residentes fora de Portugal, em 
particular as comunidades de emigrantes portugueses. Informação, entretenimento, desporto, 
divulgação cultural promoção das iniciativas das comunidades são os princípios orientadores 
da programação desta estação.
zonA de emissão · Todo o Mundo via Satélite e Internet

identidAde · Programação dedicada à ópera e a toda a diversidade dos géneros operáticos e afins.
zonA de emissão · Todo o Mundo

Web rádios

identidAde · Os Sinais do tempo presente com todo um universo de temas desde o falar 
bom português , às causas públicas até à gestão dos negócios e ao prazer de ler.
zonA de emissão · Todo o Mundo

identidAde · Concertos, peças para piano, canções, música de câmara e sinfonias são os 
conteúdos desta web rádio, onde podemos escutar sempre os grandes nomes da grande música.
zonA de emissão · Todo o Mundo

identidAde · O universo do Rock e da música eletrónica constituem a programação desta 
web rádio.
zonA de emissão · Todo o Mundo

identidAde · A melhor música de dança disponível em qualquer altura e em qualquer lugar.
zonA de emissão · Todo o Mundo

identidAde · Dedicado ao fado conta com a inclusão de fados quer de artistas tradicionais, 
quer das gerações mais novas. Concertos e entrevistas constituem também momentos da sua 
programação.
zonA de emissão · Todo o Mundo
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HORAS DE EMISSãO E EVOluçãO  
DO SHARE DE AuDIêNCIA - TElEVISãO
Em 2013 a RTP teve uma diminuição do share, registando uma diferença de 1 p.p.na RTP 2 
e 0,8 p.p. na RTP 1 face a 2012. Sendo que, não só deu sinais de clara recuperação no final de 
2013, como suscita perspetivas positivas e ambiciosas para 2014 A variação negativa foi também 
sentida na SIC em 2013, que registou uma redução de 0,6 p.p. face ao ano anterior. A TVI e o Cabo/
Outros apresentam variações positivas no share em 2013, de 0,4 p.p. e 2 p.p., respetivamente.

As horas de emissão de televisão têm-se mantido estáveis desde 2011. Em termos de share 
a evolução foi negativa para todos os canais, com exceção da RTP Informação, que cresceu 
residualmente, e da RTP África, que manteve o share de 2012 no ano de 2013.

Legenda: Nos anos de 2011 e 2012 a comparação do share é realizada entre Março a Dezembro devido a uma alteração da 
empresa responsável por este indicador. No ano de 2013 estão incluídos dados de todos os meses.

EVOluçãO DO SHARE

RTP1 RTP2 SIC TVI CABO/OUTROS

21,3%

13,9% 13,1%

4,5% 3,4% 2,4%

22,6% 21,7% 21,1%

25,3% 24,2%24,6%
26,2%

36,8%
38,8%

2011 2012 2013

SHARE DE 
AuDIêNCIA 
RTP 1 
E RTP 2
15,5%

78.840 horAs  
DE EMISSãO  
DE TELEvISãO

TElEVISãO - TOTAl HORAS EMISSãO

HORAS
DE EMISSÃO

2011

HORAS
DE EMISSÃO

2012

HORAS
DE EMISSÃO

2013

78.840,000 79.056,000 78.840,000

RTP 1, RTP 2, RTP Açores, RTP Madeira, RTP Internacional, RTP África, RTP Informação, RTP Memória, RTP Mobile
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CANAIS DE TElEVISãO - EVOluçãO DO SHARE 
DE AuDIêNCIA

2011 2012 2013

21,6%

4,5%

0,2% 0,9% 0,6%

13,9%

3,4%

0,2% 0,9% 0,3%

13,1%

2,4%

0,2% 1,0% 0,3%

RTP ÁFRICA RTP INFORMAÇÃORTP1 RTP2 RTP MEMÓRIA

HORAS DE EMISSãO E EVOluçãO  
DO SHARE DE AuDIêNCIA - RÁDIO
A Antena 1 e a Antena 2 registaram, em 2013, um crescimento do seu share de audiência no valor 
de 37% e 20%, respetivamente. Na Antena 3 verificou-se uma redução de 13% neste indicador. 

CANAIS DE RÁDIO - EVOluçãO DO SHARE 
DE AuDIêNCIA

2011 2012 2013

5,7%

0,6%

3,4%

5,2%

0,5%

3,1%

7,1%

0,6%

2,7%

ANTENA 1 ANTENA 2 ANTENA 3

ANTENA 1
+ 37% 
Share de 
AudiênciA 
em 2013

ANTENA 2
+ 20% 
Share de 
AudiênciA 
em 2013
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O grupo de estações de rádio da RTP apresenta uma quota de mercado de 10,6% share de 
audiência em 2013 e uma audiência de 8%, o que representa uma média de 689 mil ouvintes. Face 
a 2012, o grupo RTP regista um aumento de quota de mercado de 1,6pp e um crescimento de 1,1pp 
em audiência acumulada de véspera (AAV%). 

O motor deste crescimento é a Antena 1 (7,1% share de audiência e 5,7% AAV), já que a estação 
conquista os melhores resultados dos últimos 20 anos, abarcando uma audiência média de 485 
mil ouvintes. O grupo de estações de rádio da RTP apresenta uma quota de mercado de 10,6% 
share em 2013 e uma audiência de 8%, o que representa uma média de 689 mil ouvintes. Face a 
2012, o grupo RTP regista um aumento de quota de mercado de 1,6pp e um crescimento de 1,1pp 
em audiência acumulada de véspera (AAV%). 

O motor deste crescimento é a Antena 1 (7,1% share de audiência e 5,7% AAV), já que a estação 
conquista os melhores resultados dos últimos 20 anos, abarcando uma audiência média de 485 
mil ouvintes. Em comparação com o ano passado, a Antena 1 cresce 1,9pp em quota de mercado 
e amplia a sua audiência média em 1,3pp., prevendo-se também neste meio uma recuperação 
clara do posicionamento do operador público.

A Antena 2 contabiliza uma quota de 0,6% share de audiência e cerca de 35 mil ouvintes (0,4% 
AAV), crescendo 0,1pp em share e mantendo a mesma audiência média. A Antena 3 salda 2013 
com 2,7% share de audiência e 2,1% AAV, o que representa uma média de 183 mil ouvintes. 
Comparativamente ao ano anterior, a estação recua 0,4pp em quota de mercado e cede 0,1pp  
na sua audiência média. 

RÁDIO - TOTAl HORAS EMISSãO

HORAS
DE EMISSÃO

2011

HORAS
DE EMISSÃO

2012

HORAS
DE EMISSÃO

2013

131.400,00 131.760,00 131.400,00

Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP Madeira - Antena 1, RDP Madeira - Antena 3, RDP Ações, Rádio Lusitânia, Antena 1 vida, Rádio 
Vivace, RDP África, RDP Internacional, Antena 3 Rock, Antena 3 Dance, Antena 1 Fado, Antena 2

AntenA 1 
CONquISTA 
O MElHOR 
RESulTADO  
DOS 20  
úlTIMOS ANOS
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A Rádio e Televisão de Portugal (RTP) é responsável pelo serviço público de rádio  
e de televisão em Portugal.

A missão e os objetivos da televisão e da rádio são estabelecidos nas respetivas Leis da 
Televisão (Lei nº 8/ 2011, de 11 de Abril) e da Rádio (Lei nº 54/ 2010, de 24 de Dezembro) e nos 
respetivos contratos de concessão de serviço público de televisão (celebrados em 25 de março 
de 2008) e radiodifusão sonora (celebrado em 30 de junho de 1999).

 As referidas leis remetem os termos e condições do funcionamento do serviço público para 
os respetivos Contratos de Concessão que regulam a prestação desse serviço (os referidos 
contratos estão, atualmente, em fase de revisão). Os estatutos da Rádio e Televisão de 
Portugal, S.A. (RTP), concessionária do serviço público de rádio e televisão, foram aprovados 
pela Lei nº 8/2007, de 14 de fevereiro e alterados pela Lei n.º 8/2011, de 11 de abril.

Para o cumprimento das obrigações que lhe estão cometidas, o Estado garante o financiamento 
do serviço público de rádio e televisão. A Lei nº 30/2003, de 22 de agosto (com as alterações 

SERVIçO 
PúBlICO
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RTP

.

 Portugal sempre ligado.

www.rtp.pt

A RTP assume o seu papel de força centralizadora do setor e catalisador da inovação. 
O PIMS agrega à sua volta um núcleo de PME’s nacionais da área de Media com o objetivo 
de estabelecer um laboratório de desenvolvimento de soluções de nova geração.
Com o cluster empresarial PIMS-Portuguese Innovative Media Solutions ganha o Serviço Público, 
a indústria nacional de Media e a projeção internacional de Portugal.

introduzidas pelos Decretos-leis n.ºs 169-A/2005, 230/2007 e 107/2010, bem como pela Lei n.º 66-
B/2012, que aprovou o Orçamento para 2013), estabeleceu o respetivo modelo de financiamento 
(indemnizações compensatórias e receita da contribuição para o audiovisual). 

No âmbito da legislação referida, e tendo em vista aferir o cumprimento dos objetivos  
e obrigações do serviço público, a atividade da concessionária está sujeita ao 
acompanhamento, controle e fiscalização de diversas entidades, tais como a Assembleia 
da República, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social e Conselho de Opinião 
(órgão estatutário da empresa). No plano financeiro, está igualmente sujeita a mecanismos 
de controlo – os Planos de Atividades e de Investimentos e o Orçamento estão sujeitos 
à aprovação do Ministro da Finanças e do membro do governo responsável pela área da 
comunicação social. A Inspeção-Geral de Finanças fiscaliza e controla o cumprimento do 
Contrato de Concessão. Os Planos de Atividades e de Investimentos e o Orçamento estão 
sujeitos a pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Opinião.

O Contrato de Concessão do serviço público prevê a elaboração de um relatório anual com 
informação pormenorizada, que tem como objeto prestar contas do grau de cumprimento da 
empresa no domínio das suas obrigações de serviço público e avalia também o cumprimento das 
obrigações genéricas, específicas e mínimas de serviço público de carácter não financeiro da Rádio.

Complementarmente às obrigações definidas nos contratos de concessão do serviço público  
o Conselho de Administração define as políticas da empresa em linha com os objetivos fixados  
e as orientações transmitidas pela Tutela.

Estes valores espelham os objetivos que constam dos contratos de concessão do serviço público, 
a que a RTP está sujeita. O texto integral dos objetivos do contrato de serviço público de televisão e 
rádio encontra-se disponível em www.rtp.pt.

Após a reformulação do atual Código de Ética, futuramente Código de Conduta e Ética, que 
irá decorrer durante o ano de 2014, será possível enunciar e divulgar os princípios e valores 
que enquadram a atividade da RTP de forma mais aprofundada e de acordo com o previsto no 
novo Contrato de Concessão, bem como as normas de conduta a observar pela administração, 
pelos quadros dirigentes e pelos trabalhadores no exercício das suas funções e em todas as 
atividades da empresa e nas relações que, em nome da organização, são estabelecidas com 
entidades terceiras, de forma duradoura ou ocasional.

VAlORES
· INDEPENDÊNCIA EDITORIAL face aos poderes estabelecidos;
· ACESSIBILIDADE universal para a generalidade da população;
·  PLURALISMO na programação, permitindo a expressão e o confronto 

das diversas correntes de opinião;
·  Valorização da CULTURA NACIONAL que deverá ser preservada e fortalecida;
·  INTERESSES DAS MINORIAS étnicas, regionais, religiosas ou de outra 

natureza que deverão encontrar na programação do serviço público de 
rádio e televisão a satisfação desses interesses;

·  Programação de referência dotada de uma exigente ética e estética de 
antena que represente uma mais alia ao nível do saber e do conhecimento;

·   INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, dado a RTP ser um operador 
tecnologicamente avançado;

·  INFORMAÇÃO precisa, completa e contextualizada que resulta na obrigação 
de informar de forma imparcial e rigorosa;

·  VALORIZAÇÃO do experimentalismo audiovisual.
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2 Todos os elementos do conselho de administração têm origem portuguesa (comunidade local).

A estrutura de órgãos sociais da RTP é composta pela Assembleia-geral, o Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal. Além destes, existem ainda o Conselho de Opinião e os 
Provedores (do ouvinte e do telespetador).

Em 2012 foi eleito um novo Conselho de Administração, passando de cinco para três elementos 
executivos, um presidente e dois vogais2. 

conselho de AdministrAção A 31 de dezembro de 2013:
Presidente: Alberto da Ponte
Vogal: Luiana Nunes 
Vogal: António Beato Teixeira

ESTRuTuRA ORGANIzACIONAl  
A 31 DE DEzEMBRO DE 2013

MODElO 
DE GOVERNO

centro corporAtivo

· Gabinete Apoio ao CA
· Gab. Serviço Público, Ética e Diversidade
· Gabinete Auditoria

serviços 
pArtilhAdos

Direção Financeira

Direção Compras

Direção Produção

Direção Emissão e Arquivo

Direção Sistemas

Centro  
Produção Norte

Centro  
Regional Açores

Centro  
Regional Madeira

Direção Geral Conteúdos

Direção Informação Televisão

Direção Programas Televisão

Direção Informação Rádio

Direção Programas Rádio

Direção Serviço Internacional

Editorias Comuns

Conteúdos Multimédia

Direção Comercial  
e Marketing

Direção Recursos 
Humanos

Direção Jurídica  
e Institucional

suporte 
à AtividAde

meios técnicos 
e operAcionAis

áreA editoriAl 
e conteúdos

centros 
regionAis
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No âmbito da sua atividade a RTP participa em várias associações, estabelecendo a sua posição 
nas diferentes temáticas e colaborando para os objetivos do setor das Comunicações e da 
Sociedade da Informação. 

SOCIEDADE DA INFORMAçãO
AssociAção pArA A promoção e desenvolvimento  
dA sociedAde dA informAção (Apdsi)
Promoção e representação, no País e no estrangeiro, da Comunicação Organizacional e das 
Relações Públicas, constituindo-se como um fórum de discussão com o objetivo da promoção  
e desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento em Portugal.

AssociAção portuguesA pArA o desenvolvimento  
dAs comunicAções (Apdc)
Promover e contribuir para a divulgação da realidade e perspetivas do setor das Comunicações, para 
o estudo, debate e divulgação dos problemas e técnicas no âmbito das Comunicações e de outras 
ciências e técnicas afins, para o aperfeiçoamento profissional e científico dos associados, convivência 
e troca de experiências entre os associados e, finalmente, estabelecer o intercâmbio  
de atividades e serviços com associações similares.

AssociAção pArA A promoção do multimédiA e dA sociedAde digitAl (Apmp)
Promoção e defesa dos interesses das indústrias do multimédia, conteúdos, novas tecnologias  
e internet, contribuindo para o seu crescimento sustentado através de um conjunto de atividades  
e ações concertadas.

AssociAção portuguesA dA rAdiodifusão (Apr)
Defender os valores característicos e os interesses comuns, morais e materiais, dos operadores 
de radiodifusão, nomeadamente rádio e televisão, independentemente da plataforma que possam 
utilizar para fazer a distribuição do seu sinal: espectro hertziano, cabo, satélite, internet ou outro.

confederAção portuguesA dos meios de comunicAção sociAl (cpmcs)
Organismo que congrega todos os meios de Comunicação Social com destaque para todos os 
operadores de televisão e que se tem revelado um veículo e interlocutor importante quer com 
os nossos parceiros quer com terceiros mormente com o Governo em especial no âmbito da 
produção legislativa.

PARTICIPAçãO 
EM ASSOCIAçõES
DO SETOR 
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PARTICIPAçãO 
EM ASSOCIAçõES
DO SETOR 

Aicep- AssociAção internAcionAl dAs comunicAções  
de expressão portuguesA
Tem como objetivo a convergência e desenvolvimento sustentável no setor das comunicações.
É a única associação internacional que congrega Correios, Telecomunicações, Conteúdos 
(televisão), Reguladores e Indústria.

observAtório dA comunicAção (obercom)
O OberCom é um veículo para a troca permanente de conhecimento entre instituições públicas  
e privadas que se encontram na linha da frente da mudança tecnológica nas comunicações.  
É uma entidade com forte presença na análise da revolução digital em curso e das suas possíveis 
aplicações em múltiplas frentes. Tem sido pioneiro na investigação das redes sociais e na 
transformação nos jornais, televisão, rádio e das próprias práticas jornalísticas.

ATIVIDADE DE RÁDIO E TV
união europeiA de rAdio e televisão (ebu/uer)
Organização internacional que congrega as empresas prestadoras de serviço público audiovisual 
e multimédia em toda a Europa, Médio Oriente, Cáucaso e Norte de África. Esta associação 
profissional, de que a RTP é fundadora, é a maior organização pública transnacional do setor e tem 
como principal marca comercial a Eurovisão. É tradicionalmente relevante a sua participação na 
negociação coletiva de direitos de transmissão de grandes acontecimentos desportivos. Defende 
a livre concorrência e a não utilização de dinheiros públicos em atividades comerciais especulativas.

AssociAção europeiA de televisões regionAis (circom regionAl)
Congrega os organismos europeus prestadores de serviço público de televisão e que têm vocação 
eminentemente regional, ou que incluem estações de base regional. O CIRCOM tem a RTP 
entre os seus membros fundadores e organiza numerosas ações de formação, em que a RTP 
regularmente participa, designadamente através da participação de efetivos seus em iniciativas 
técnicas de caráter especializado.

membro AssociAdo e fundAdor dA orgAnizAção  
de televisões iberoAmericAnAs (oti)
Organização internacional que congrega os radiodifusores de serviço público de matriz latino- 
-americana. A RTP é membro fundador da OTI e ali defende relevantes interesses para a projeção 
da cultura portuguesa no Mundo não anglo-saxónico. 

A presença da RTP e de Portugal insere-se ainda na forte presença do Brasil na organização 
(com todos os operadores de televisão membros) na estratégia de defesa da língua Portuguesa  
e no âmbito da presença de Portugal nas Cimeiras Ibero-Americanas anuais.

public broAdcAsters internAtionAl (pbi)
É a única Conferência Mundial de Operadores Públicos de Televisão. Face aos novos desígnios 
provocados pela globalização e liberalização que obrigaram a repensar o papel do serviço 
público, esta associação promove a partilha de experiências e ideias sobre a melhor forma de 
lidar com os desafios, definindo estratégias para lidar com a regulação estatal, a implementação 
digital e como enfrentar a competição agressiva desenvolvida pelos operadores comerciais 
(Telcos, Internet, etc.).

INOVAçãO
cotec - portugAl 
AssociAção empresAriAl pArA A inovAção
Com o objetivo de «promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em 
Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, 
bem como do conhecimento residente no país».
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A aprovação do Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento (“PDR”), pelo CA em 12 de 
Março, para o triénio 2013-2015, como resposta ao desígnio do Conselho de Ministros de 24 de 
Janeiro de 2013 foi o desafio encontrado para transformar a empresa através de um Plano de 
Modernidade e Reestruturação, que irá permitir tornar a RTP numa empresa sustentável e 
otimizada, devolvendo-a com mais valor aos cidadãos pois a RTP é Uma Só e é De Todos os 
Portugueses.

Também no plano externo a RTP sempre se associou a causas e projetos, não só através da 
divulgação institucional em antena, como também e sobretudo na ajuda a diversas iniciativas 
sociais nas áreas da solidariedade social, direitos humanos e desenvolvimento, saúde e vida 
saudável, cultura e ambiente continuando a desenvolver a cidadania corporativa. Neste âmbito, 
em 2012, por altura do 55º aniversário da RTP, nasce a marca RTP+ para abraçar todos os 
projetos de cariz social da RTP. Uma nova imagem e uma nova missão bem definida, mas tendo 
sempre subjacente a ideia de continuarmos a fazer o bem e de irmos sempre mais longe neste 
papel de solidariedade que o serviço público deve prestar.

Em termos de responsabilidade ambiental a RTP tem sempre presente a sustentabilidade na 
sua atividade e tem implementado, ao longo dos anos, uma série de boas práticas e medidas 
moduladas pela preocupação da preservação do ambiente. 

A NOSSA 
ABORDAGEM
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A NOSSA 
ABORDAGEM

CóDIGOS E POlíTICAS
código de éticA
Comunicar os princípios e valores que enquadram a sua atividade e as normas de conduta que 
devem ser respeitadas pelos trabalhadores, dirigentes e Conselho de Administração em todas  
as atividades da Empresa e nas relações com entidades externas.

código dA contrAtAção públicA
Estabelece a disciplina aplicável à contratação pública pela qual a RTP se rege.

plAno de prevenção de riscos de corrupção  
e de infrAções conexAs
Tem como principal objetivo a prevenção da ocorrência de factos de corrupção ativa ou passiva  
e infrações conexas constitui um meio de monitorização da implementação das medidas 
preventivas propostas, ou de outras propostas de melhoria que venham a ser identificadas.  
Tem como público-alvo os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros,  
ou valores públicos, independentemente da sua natureza. 

CARTAS E PRINCíPIOS SuBSCRITOS

cArtA de princípios dA rede rso pt
Ao assinar a Carta de Princípios da Rede RSO PT a RTP compromete-se a atuar de acordo com 
os princípios: ética e transparência, direitos humanos boa governança, diálogo com as partes 
interessadas, criação de valor, gestão de recursos humanos, diversidade e igualdade, proteção  
e gestão ambiental, desenvolvimento das comunidades locais e marketing responsável.

sistemA de AlertA-rApto de menores
Subscrito pela RTP, assenta numa parceria voluntária entre as autoridades judiciárias/policiais,  
e, nomeadamente, os media, as empresas de transporte, ligadas ao apoio e à proteção das vítimas 
aptos a difundir a mensagem de alerta de rapto.

sustentAbilidAde
nA rtp

CÓDIGO 
DE 

CONTRATAÇÃO 
PúBLICA

CARTA 
DE PRINCíPIOS 

DA REDE 
RSO PT

PLANO DE 
PREVENÇÃO 

DE RISCOS DE 
CORRUPÇÃO E 
DE INFRAÇõES 

CONExAS

CÓDIGO 
DE éTICA

SISTEMA  
DE  

ALERTA- 
-RAPTO  

DE MENORES

CóDIGOS 
E POlíTICAS

CARTAS E 
PRINCíPIOS 

SuBSCRITOS



42

Em 2013 foram mantidos em vigor os diversos instrumentos de prevenção da corrupção que 
a RTP tem ao seu dispor. De âmbito mais geral salienta-se a legislação externa aplicável, a 
regulamentação interna e os códigos de conduta e de ética. Como instrumento mais específico, 
o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas da RTP. Em 2013 dois 
colaboradores da RTP tiveram formação sobre políticas e procedimentos de anticorrupção e 45% 
das unidades foram avaliadas, em 2013, em termos de risco de corrupção.

éTICA E DIVERSIDADE
À RTP, enquanto concessionária dos serviços públicos de rádio e televisão, estão cometidas 
especiais obrigações que vão muito além de uma dimensão jurídica: a sua atuação deve estar, 
também, enquadrada numa dimensão ética e comportamental irrepreensível, assim como de 
assegurar regras de conduta e o respeito pela diversidade. Após a reformulação do atual Código de 
Ética, futuramente Código de Conduta e Ética, que irá decorrer durante o ano de 2014, será possível 
enunciar e divulgar os princípios e valores que enquadram a atividade da RTP de forma mais 
aprofundada e de acordo com o previsto no novo Contrato de Concessão, bem como as normas de 
conduta a observar pela administração, pelos quadros dirigentes e pelos trabalhadores no exercício 
das suas funções e em todas as atividades da empresa e nas relações que, em nome da organização, 
são estabelecidas com entidades terceiras, de forma duradoura ou ocasional.

O novo Código de Conduta e Ética pretende também criar uma cultura institucional no sentido de: 
estimular o mérito e premiar o talento, promover as boas práticas, incrementar um processo de 
melhoria contínua do Serviço Público de Media.

O Serviço Público de Media, em particular o de rádio e televisão, prestado pela RTP constitui cada 
vez mais uma referência para a população e assenta numa oferta que garante o acesso universal 
sendo, como tal, um fator de coesão e integração de todos os indivíduos, grupos e comunidades 
sociais. Contribui cada vez mais para garantir a imparcialidade e independência da informação e do 
comentário, disseminar conteúdos audiovisuais inovadores e diversificados, de acordo com padrões 
éticos e qualitativos elevados. A RTP assume-se como um fórum de discussão plural e meio de 
promover a participação democrática alargada dos cidadãos, bem como contribuir para a criação 
e produção audiovisual, em particular a independente, assegurando a divulgação da diversidade da 
herança cultural nacional e europeia.

A RTP é socialmente responsável e assume um comportamento transparente no exercício da 
respetiva atividade, principalmente, com reflexos na sua programação, respeitando valores e 
princípios constitucionais. Tal compromisso reflete-se, também, na promoção da igualdade de 
oportunidades a todos os colaboradores, inviabilizando quaisquer formas de discriminação, 
nomeadamente, no que se refere ao acesso ao emprego, ao trabalho, à formação profissional,  
à progressão na carreira e à igualdade salarial. Promove a conciliação da vida profissional com a 
vida pessoal e familiar dos seus colaboradores e a proteção da maternidade/paternidade.

Os funcionários do serviço de público de media têm a missão de fomentar a diversidade cultural, 
servindo todas as populações nacionais refletindo o carácter díspar cultural, racial e linguístico da 
sociedade, garantindo o diálogo entre todos os grupos sociais, independentemente da sua origem, seu 
passado e história, assim como a diversidade e preservação dos valores democráticos da sociedade.

Pretende-se, durante o ano de 2014, constituir um Comité de Ética e Diversidade, integrando 
representantes de diferentes estruturas da RTP, que será presidido pelo Presidente do Conselho de 
Administração, constituindo-se assim um fórum privilegiado de concetualização e discussão interna 
sobre estratégia, modelos, missão e valores de Ética e Diversidade que a RTP pretende adotar.

45% DAS uNIDADES 
AVAlIADAS EM 
TERMOS DE RISCO 
DE CORRuPçãO
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ENVOlVIMENTO 
DE STAkEHOlDERS
A RTP realizou, no processo de preparação do relatório de sustentabilidade de 2012, um processo de 
auscultação de stakeholders. Este processo, que será implementado de dois em dois anos utilizando 
um questionário como ferramenta principal, permite à empresa:
·  Identificar quais os temas de sustentabilidade relevantes para os stakeholders;
· Avaliar a perceção dos stakeholders relativamente à gestão da RTP;
· Identificar fatores críticos de sustentabilidade para o futuro;
· Conhecer a opinião dos stakeholders relativamente a sugestões de melhoria.

O relatório deste ano visa dar uma resposta consistente aos temas que foram identificados como  
críticos pelos nos resultados do questionário atrás referido, nomeadamente: Formação de 
colaboradores; Gestão do talento; Diversidade e igualdade na equipa; Compras responsáveis; Gestão 
da satisfação de espetadores e ouvintes; Inovação e Eficiência energética. Todos os temas elencados 
como críticos estão refletidos neste relatório, que divulga a abordagem de gestão da empresa e 
respetiva evolução de desempenho entre 2010 e 2013. 

Para além deste processo específico de consulta aos stakeholders em matéria de sustentabilidade, 
a RTP possui formas de relacionamento constantes com os seus diversos públicos-alvo, que 
identificamos em seguida.
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Partes 
interessadas

exPectativas  
das Partes 
interessadas

Formas  
de relacionamento Frequência

Estado  
e Organismos 
Públicos

·  Cumprimento  
das obrigações  
do serviço público

·  Rendibilidade 
económico-
financeira

· Ética na conduta

Assembleias-gerais Anual

Relatório e Contas Anual

Encontros regulares Regular

Relatório de Cumprimento 
do Serviço Público

Anual

Relatório de 
Sustentabilidade Anual

Avaliação dos Princípios de 
Bom Governo

Anual

Clientes 
(Telespetadores/ 
Ouvintes)

 ·  Cumprimento  
das Obrigações  
de Serviço Público

Site RTP Diário

Redes Sociais Diário

Provedor do Ouvinte Regular

Provedor do Telespetador Regular

Espaços de contacto em 
programas de Rádio e TV Diário

Conselho de Opinião Regular

Contact Center Diário

Relatório de 
Sustentabilidade Anual

Linha de Atendimento ao 
Espectador e Ouvinte Diário

Colaboradores
 · Boas Práticas

 ·  Políticas e 
estratégias 
adotadas

Intranet Diário

Reuniões com a Comissão 
de Trabalhadores

Regular

Reuniões com Sindicatos Regular

Sistema de Avaliação de 
Desempenho Anual

Relatório de 
Sustentabilidade 

Anual

 Newsletter/ Intranet Mensal
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Partes 
interessadas

exPectativas  
das Partes 
interessadas

Formas  
de relacionamento Frequência

Sociedade

· Ética no 
relacionamento

·  Apoio institucional a 
iniciativas  
em benefício da 
sociedade civil

·  Sensibilização da 
sociedade  
para temas da 
atualidade 

·  Apoios à 
comunidade

·  Desempenho 
ambiental, social  
e económico

Ações de Solidariedade Social
Regular

Sítio RTP Diário

Relatório de 
Sustentabilidade 

Anual

Redes Sociais Diário

Conselho de Opinião Regular

Museu Regular

Inquérito de satisfação aos 
visitantes do museu

Regular

Espaços de contacto em 
programas de Rádio e TV

Diário

Partes interessadas Expectativas das 
partes interessadas Formas de relacionamento Frequência

Parceiros 
(Produtores 
Independentes, 
ICA/FICA e Outras 
Empresas de Media)

·  Cumprimento dos 
contratos

Reuniões/contratos Regular

Operadores de plat. 
Subscrição Regular

Protocolo RTP/SIC/TVI
Denunciado pela RTP a 1 de 
Julho de 2013

Bimestral

 Acordos Regular

Entidades 
Reguladoras 

· Ética na conduta

·  Cumprimento das 
obrigações  
de serviço público

Relatórios Regular

Associações do Setor
·  Partilha de boas 
práticas para  
o desenvolvimento 
do setor

Participação em grupos de 
trabalho Regular

Participação em 
conferências/ reuniões Regular
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Criado em 2006 (Lei nº 2/ 2006), como órgão integrante do Modelo de Governo da RTP, o Provedor 
tem como missão o relacionamento privilegiado com os telespetadores e ouvintes, recebendo as  
mensagens de todos aqueles que pretendem manifestar a sua opinião sobre os serviços prestados 
pela RTP. Após a receção e tratamento das mensagens recebidas, estas são passadas para as 
respetivas direções da empresa, consoante a matéria em apreço, para dar resposta às mensagens 
recebidas. Deste modo, os profissionais da televisão e da rádio, acabam por ser, através dos 
respetivos provedores, questionados, no sentido da avaliação e reflexão, das suas práticas 
profissionais.

Cada provedor dispõe do seu programa semanal ”A Voz do Cidadão”, no caso da Televisão, e “Em 
Nome do Ouvinte”, no caso da Rádio, emitidos nos diversos canais de rádio e de televisão da RTP. 
Dispõem ainda da respetiva página no sítio da RTP, através do qual os ouvintes e telespetadores 
podem enviar a sua mensagem e onde podem ser consultados os relatórios anuais da atividade. 

A VOz DO CIDADãO
O Programa A Voz do Cidadão continua a ser o meio de excelência de comunicação entre a RTP e os 
telespetadores. 

Em Maio de 2013, chegou ao fim o mandato do Provedor do Telespetador, José Carlos Abrantes. 
Entretanto foi indigitado para o cargo o atual provedor, Jaime Fernandes, que iniciou as suas 
funções no mês de Julho. Com esta mudança assistimos igualmente a uma abordagem distinta dos 

PROVEDOR 
DO TElESPETADOR 
E DO OuVINTE

provedor do 
telespetAdor

2.517 MENSAGENS 
RECEBIDAS  
EM 2013
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problemas, focando a sua atividade em torno de temas estruturantes da RTP, como sejam as 
questões do financiamento dos Serviços Internacionais, a restruturação da RTP, a externalização 
de serviços, ou o novo Contrato de Concessão. Temas estes que, para além daqueles que 
resultaram da apreciação, crítica e sugestão, dos telespetadores, deram origem aos Programas 
“Voz do Cidadão”.

Em 2013 a “Voz do Cidadão” teve 31 emissões, com cerca de 9,75% de share de audiência, a que 
correspondeu uma audiência média de 278.000 espectadores por programa.

Para saber mais sobre o Provedor do Telespetador:
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_tv/enviarmensagem.php

PROVEDOR DO OuVINTE
No relatório relativo à sua atividade de 2013, a Provedora do Ouvinte, Paula Cordeiro, aborda 
questões relativas às suas tarefas quotidianas de gestão das mensagens e de relacionamento 
com os ouvintes, explorando igualmente os aspetos que, no último ano, têm sido objeto de 
discussão na, e sobre a RTP: do financiamento à criação do Conselho Geral Independente, a 
provedora expõe algumas das suas perspetivas sobre estas matérias, apresentando igualmente 
as mensagens que deram origem aos vários programas Em Nome do Ouvinte.

Para saber mais sobre o Provedor do Ouvinte: 
http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_ouvinte/provedor.php

COMuNICAçãO COM OS PROVEDORES – 
EVOluçãO DO DESEMPENHO
No ano de 2013 o Provedor do Telespetador recebeu 2.517 mensagens dos telespetadores.  
O valor obtido é inferior em 46% ao número de mensagens recebidas no ano anterior, sobretudo 
devido à alteração do método de contagem de mensagens recebidas. 

O número de mensagens do Provedor do Ouvinte também conhece uma redução em 2013 
na ordem dos 33%. O aparente menor número de mensagens registadas em 2013 não é 
necessariamente indicador de uma quebra equivalente do número de contactos com o Gabinete 
do Provedor. Esta análise de dados não inclui questões colocadas a partir do Facebook nem 
as interações com os ouvintes nesta rede social. Por outro lado, desde o início de 2013, está 
em utilização um novo sistema de gestão de mensagens que não contabiliza as questões 
subsequentes que, em alguns casos, são geradas a partir da mensagem inicial, nem a troca 
de correspondência daí resultante o que pode levar a uma aparente diminuição do número de 
mensagens, uma vez que apenas a mensagem original, do ouvinte, é contabilizada. Deste modo, 
qualquer mensagem recebida em resposta à questão inicialmente colocada não é contabilizada 
para efeitos de relatório de atividade. 

provedor do 
ouvinte

469 MENSAGENS 
RECEBIDAS  
EM 2013
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PROVEDOR DO TElESPETADOR  
E DO OuVINTE
evolução do nº de mensAgens recebidAs

2010 2011 2012 2013

5.493

4.551

942

2.793

1.776

1.017

2.986

2.517

496

5.376

4.676

700

PROVEDOR 
DO OUVINTE

PROVEDOR 
DO TELESPECTADOR

TOTAL

Legenda: No ano de 2012 o número de mensagens do Provedor do Ouvinte diz respeito aos meses de Julho 
a Dezembro desse ano.

A Direção de Informação, a Direção de Programas e os jornalistas foram as áreas com maior 
peso em termos do número de mensagens recebidas pelo Provedor do Telespetador, com pesos 
de 25%, 20% e 7% respetivamente. As mensagens sem um tema específico representadas no 
gráfico como “outros” tiveram um peso de 39%.

A direção de 
informAção, A direção 
de progrAmAs e os 
jornAlistAs FORAM AS 
ÁREAS COM MAIOR PESO 
EM TERMOS DO NúMERO 
DE MENSAGENS RECEBIDAS 
PElO PROVEDOR DO 
TElESPETADOR
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Nº DE MENSAGENS RECEBIDAS POR TEMA  
PElO PROVEDOR DO OuVINTE (2013)

Nº DE MENSAGENS RECEBIDAS POR TEMA  
PElO PROVEDOR DO TElESPETADOR (2013)

Relativamente ao Provedor do Ouvinte, 24% das mensagens incidiram sobre questões de 
programação, 17% sobre o tratamento do desporto pelas Antenas, e 12% sobre a informação.
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SitE RTP

Numa sociedade em permanente mudança são cada vez mais privilegiados os canais de comunicação 
ligados às tecnologias de informação, com efeito imediato e com grande escala de impacte.

 Ao nível do site tem se verificado um crescimento constante de visitas, ao longo do tempo, atingindo 
em 2013 quase 76,8 milhões de vistas, mais 7% que no ano anterior.

Com mais de 6 milhões de acessos por mês, o site da RTP é um dos mais vistos em Portugal, 
oferecendo um conjunto de funcionalidades únicas entre as empresas do setor.

A maior parte dos utilizadores acompanham, através do site, as emissões de rádio e de televisão 
em direto ou em VOD, serviços disponíveis através da RTP Play. A segunda área mais procurada 
é a de notícias, com uma produção diária superior a uma centena de áudios e vídeos com origem, 
maioritariamente, na Antena 1, na RTP 1 e na RTP Informação.  

VISITAS AO SITE DA RTP
milhões

Legenda: Fonte da Informação - Marktest, Netscope

2010 2011 2012 2013

41

59

72
7776,8 milhões 

DE VISITAS  
AO SITE RTP

RTP NA 
SOCIEDADE 
DA INFORMAçãO 
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A equipa de conteúdos multimédia está empenhada em melhorar a oferta de serviço da RTP, 
criando novos conteúdos ligados ou não à produção linear. Numa empresa de serviço público de 
media, a produção online tem de seguir um caminho autónomo, servindo os públicos em todo o 
lado, a toda a hora, criando conteúdos próprios adequados aos meios que fornece.

RTP NAS REDES SOCIAIS
Com a comunicação na essência da empresa, não poderíamos deixar de marcar presença nas 
redes sociais, utilizando estes meios de comunicação para reforçar a posição da empresa no 
mercado.

desde 2006 temos estAdo presentes progressivAmente  
nAs mAis populAres redes sociAis:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Youtube em 2013
24.292.629  

VISuAlIzAçõES
20.029  

VíDEOS
5 canais  

(RTP, 5PMN, zIGzAG, 
ANTENA 3 E RTP PROMOS)

134.399  
SuBSCRITORES

instagram
ATé ABRIl DE 2014

2.531 
SEGuIDORES

Flicker
ATé ABRIl DE 2014

30.246  
FOTOS

6.503.712  
VISuAlIzAçõES

twitter
12 Páginas 

ATIVAS
277.430 

SEGuIDORES  
NO TOTAl

Pinterest
ATé ABRIl DE 2014
651 
SEGuIDORES

saPo vídeos
2.800.319 
VISuAlIzAçõES  
EM 2013

Facebook em 2013
71 Páginas 
ACTIVAS
2.708.101  
SEGuIDORES

google +
2 contas
ATé ABRIl DE 2014
rtP - 3.738 
SEGuIDORES
antena 3 - 1.463 
SEGuIDORES
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CONTEúDOS

A Sustentabilidade está no cerne da atividade da RTP, espelhando-se nos conteúdos das suas 
grelhas. Quer se trate de produção externa, quer de produção interna são seguidas as seguintes 
orientações:
·  Garantir a diversidade e inclusão, quer ao nível da disponibilização de conteúdos em plataformas 
para pessoas com necessidades especiais, quer ao nível da promoção de conteúdos para minorias  
e comunidades locais;

·  Promover a inclusão de temas sociais ambientais nas várias grelhas de programação como forma 
de sensibilizar a sociedade;

·  Refletir as preocupações e interesses da sociedade, dando uma atenção permanente às preocupações 
centrais das diferentes comunidades. 

Genericamente, a qualidade dos conteúdos emitidos pelos canais da RTP é garantida aquando da  
intenção de produção de determinado programa, sendo determinados objetivos e padrões de  
qualidade de acordo com a estratégia editorial definida, sendo depois verificado o cumprimento no 
momento da receção para emissão.

A RTP entende que a liberdade de expressão é essencial e um alicerce de uma comunicação rigorosa 
e transparente. O estrito cumprimento da Lei da Televisão e da Rádio, do Contrato de Concessão do  
Serviço Público, e do estatuto editorial dos canais, são o garante do respeito pela liberdade de 
expressão em todas as ações desenvolvidas no âmbito das atividades desenvolvidas pela estação. 

CONTEúDOS TElEVISãO 
liberdAde de expressão e plurAlidAde de ideiAs
O estrito cumprimento da Lei da Televisão, do Contrato de Concessão do Serviço Público de 
Televisão, e do estatuto editorial do canal, são o garante do respeito pela liberdade de expressão 
em todas as ações desenvolvidas no âmbito da atividade desenvolvida pela Direção de Programas 
de Televisão.
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A Direção de Programas procura estimular a criatividade e iniciativa de autores nas mais 
diversas áreas, procurando dar voz e constituir-se como espaço de pluralidade de ideias, 
conceitos e debates cujos frutos revertam para a sociedade através do livre exercício dessa 
mesma liberdade nas mais diversas formas de comunicação através do audiovisual. 

quAlidAde de conteúdos
A Direção de Programas de Televisão garante a qualidade dos conteúdos emitidos pelo canal 
RTP em várias fases, seguindo diferentes metodologias de controle. Derivam as políticas de 
qualidade consoante a origem dos conteúdos, excluindo aqui, dado o propósito deste relatório, 
as aquisições de formatos ou conteúdos de origem internacional — sejam eles integralmente 
produzidos em Portugal ou adaptados parcialmente. 

Os conteúdos produzidos internamente na RTP são alvo de permanente avaliação quantitativa 
mas também qualitativa, sendo apenas emitidos quando estas premissas são satisfeitas. Com a 
definição da necessidade de conteúdos para a grelha do canal, de conceito e formato, e após  
adjudicação do projeto à Direção de Meios de Produção, compreendem-se rotinas para a 
verificação do cumprimento dos objetivos dos programas. Isto ocorre, quer mediante reuniões 
pontuais quando os projetos são projetos pontuais, quer mensais, quando os projetos são de 
fluxo — com a Direção de Meios de Produção. Estabelecem-se também reuniões semanais entre 
os produtores e os responsáveis de área. Os programas são também alvo de follow up, pelo 
visionamento construtivo, crítico e constante. 

Nos conteúdos produzidos externamente à RTP, através de contrato com a Direção de 
Programas de Televisão, o controle de qualidade dá-se com a discussão de propostas com os 
produtores externos — com objetivos contratuais que são o garante da qualidade que a obriga, e 
também à RTP. 

Os produtores delegados e os chefes de área acompanham todo o processo de produção, 
editando os conteúdos de acordo com o estipulado, também em contrato. Com a entrega dos 
conteúdos à RTP, dá-se inicio a nova avaliação de forma a medir e a garantir que os objetivos 
foram cumpridos integralmente, no conteúdo e na forma. Caso não correspondam, no todo ou em 
parte, procede-se à reedição sempre que possível, de forma a atingir os objetivos estipulados.

A Direção de Programas TV (DPTV) assegura o nível de qualidade dos conteúdos desenvolvidos 
e emitidos através de um rigoroso acompanhamento e controle de qualidade dos seus produtos, 
desde a ideia à sua concretização. Na sua grande maioria estes conteúdos são de origem 
portuguesa, com criatividade e concretização nacional quer através da intervenção dos Meios de 
Produção internos da RTP quer de fornecedores externos, configurados nos produtores e autores 
independentes. Cada um destes conteúdos é seguido e validado em todos os seus aspectos pelos 
gestores de projeto da equipa de conteúdos da DPTV que se responsabilizam pela qualidade do 
produto final. A mesma metodologia se aplica aos formatos adaptados, adquiridos e negociados à 
partida tendo em conta os padrões e critérios editorais e de forma da RTP.

O alargamento do número de protocolos de colaboração entre a RTP e entidades externas, como 
ONGs e outras associações do setor, para a colocação de conteúdos em programas existentes, 
ou criação de programas especiais ou dedicados à temática da sustentabilidade, tem a clara 
intenção de divulgar e por em evidência o tema como uma questão fundamental nas sociedades 
atuais e futuras. 

SuSTENTABIlIDADE NOS CONTEúDOS  
DA TElEVISãO
 As ações desenvolvidas pela Direção de Programas de Televisão para inserir temas de 
sustentabilidade nos conteúdos, que são da sua responsabilidade, enquadram-se na promoção 
do serviço público, em enquadrada jurisprudência. Uma promoção que ocorre não só junto das 
produções externas, como também junto de todos aqueles que, internamente ou externamente, 
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estabelecem contato com o processo de criação, desenvolvimento e produção dos seus 
conteúdos. Ações que decorrem também de uma aprendizagem continua, fruto de um processo 
de constante horizon scanning das principais tendências; e do trabalho em rede — interna e com 
o mercado — e partilha de informação com parceiros nacionais mas também internacionais, 
como a European Broadcast Union. As questões do desenvolvimento socio ambiental focaram-
se nas componentes de natureza e cultura. No ambiente, destacaram-se sobretudo, “Geosfera” 
e “Biosfera” e, em matéria de natureza, o realce foi para “Portugal Selvagem” e “BBC Terra”. 
Na cultura, entre muitos outros, a identidade nacional esteve sempre presente em, “Casas Com 
História”, “Guerra Colonial” ou “Viagem ao Centro da Minha Terra.

Ações que decorrem de objetivos concretos na entrega de valor, acrescentado, pela Direção de 
Programas de Televisão àquele que é também um dos propósitos da Rádio e Televisão de Portugal.

rtp 1 
62 HORAS 
DE EMISSãO 
DEDICADAS  
AO AMBIENTE

rtp 2 
267 HORAS 
DE EMISSãO 
DEDICADAS  
AO AMBIENTE

RTP 1
HORAS DE EMISSãO PROGRAMAS DEDICADOS  
A TEMAS DE SuSTENTABIlIDADE EM 2013

RTP 2
HORAS DE EMISSãO PROGRAMAS DEDICADOS  
A TEMAS DE SuSTENTABIlIDADE EM 2013

CIDADANIA AMBIENTE

95

80

173

5

39

62

201320122011

CIDADANIA AMBIENTE

707

472

140

267

20132012
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RTP MEMóRIA
HORAS DE EMISSãO EM 2013 DEDICADAS  
A TEMAS DE SuSTETABIlIDADE

CIDADANIA AMBIENTE

81

1,85

AMBIENTE  
NA PROGRAMAçãO  
INFANTIl
·  ZIG ZAG MAG - 145 episódios de 15 minutos – integra rubrica que fala 

sobre o meio ambiente e cuidados a termos, de modo a preservá-lo
·  Aventuras do Max – 13 episódios de 11 minutos – série sobre 

aventuras na selva
 ·  As Aventuras de Duarte, o Grande – 26 episódios de 9 minutos – 

série sobre o pequeno Duarte que mostra o que existe no planeta 
Terra, divulgando os recursos naturais, os animais e os diferentes 
ecossistemas

·  Moko, o jovem explorador – 52 episódios de 5 minutos – série 
totalmente dedicada ao meio ambiente, aos recursos naturais, ao 
ciclo de água, etc

·  Inami – 26 episódios de 22 minutos – série sobre uma tribo da 
Amazónia e trata sobre a ecologia

·   “O Principezinho” – 12 episódios de 30 minutos – Série baseada no 
livro “O Pricipezinho”, de Saint –Exupéry, inteiramente dedicada ao 
bom trato do ambiente

·  Vipo, o Cão Voador – 28 episódios de 12 minutos – uma série sobre 
um cão que voa de país em país e mostra as diferenças e suas 
tradições
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RTP MADEIRA
Para garantir a qualidade dos conteúdos temos investido mais recursos na produção, integrando 
os contributos dos profissionais na avaliação sistemática que temos feito dos conteúdos. 
Estamos a criar pequenos focus grup, de promotores e telespetadores que contribuem com 
a sua avaliação crítica. Para garantir que os conteúdos retratam a diversidade da sociedade 
temos monitorizado todo o trabalho desenvolvido. A estrutura da grelha permite assegurar uma 
representatividade de diferentes setores de atividade, com formatos distintos, que permitem a 
expressão a diferentes correntes de opinião e sobretudo adequada representatividade política. 
Por outro lado, a liberdade de expressão é materializada garantindo a representatividade de 
todos os setores da sociedade madeirense, através dos espaços de informação, nos programas 
de debate ou entrevista, garantindo a cobertura de todas as iniciativas de agentes e promotores, 
políticos, culturais, desportivos, económicos, religiosos, entre outros. 

Vemos também como importante a integração de conteúdos que promovem os conceitos da 
sustentabilidade, por isso temos investido, ao longo dos últimos anos, em diversas rubricas e 
programas que desenvolvem o tema. 

RTP AçORES
quAlidAde dos conteúdos 
A qualidade dos conteúdos de produção regional é analisada e conferida em vários parâmetros: 
narrativa comunicacional, técnica e substantiva, pela Área da Produção, Programação e Arquivo 
e Informação com supervisão da Direção e medida, quanto aos parâmetros técnicos, pela Área 
Técnica desde a produção até ao final controlado pela Régie de continuidade Mas se ambos são 
importantes e matriciais, permitem apenas controlar a qualidade de conteúdos à saída para 
Emissão. Foi introduzido um novo conceito de edição para a informação baseado em ficheiro 
(Edição não linear) em Ponta Delgada, Angra e Horta que se traduziu numa melhoria substancial da 
qualidade técnica da emissão. Novas técnicas de compressão e envio (Feixes Digitais) para diretos 
foram utilizadas aumentando a qualidade de programas que eram transmitidos com recurso a 
Flyaway (vocacionada para ENG em termos de qualidade. Na rádio, a qualidade comunicacional dos 
seus conteúdos é assegurada pela produção e pela Informação e medida, quanto aos parâmetros 
técnicos pela Área Técnica. Na produção dos conteúdos a qualidade técnica dos mesmos é 

RTP MADEIRA
HORAS PROGRAMAçãO SEMANAl DEDICADAS  
A TEMAS DE SuSTENTABIlIDADE

CIDADANIA AMBIENTE

1,25

1,7

2,1

2,5

20132012

rtP madeira
4,2 HORAS 
SEMANAIS 
DEDICADAS  
AO AMBIENTE  
E CIDADANIA
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RTP AçORES
HORAS EMISSãO COM TEMAS RElACIONADOS  
COM A SuSTENTABIlIDADErtP açores

1.067 HORAS 
EMISSãO 
DEDICADAS  
AO AMBIENTE 

controlada pela Área dos Meios. A área técnica controla a qualidade dos equipamentos que 
produzem conteúdos (estúdios) até à sua distribuição (FM, OM e Internet).  A melhoria da cobertura 
radiofónica continua a ser prioridade e este ano estará no ar mais um emissor que contribuirá para 
uma substancial melhoria da qualidade de audição das nossas emissões nos Mosteiros.

conteúdos que retrAtAm A diversidAde dA sociedAde
A preocupação pela diversidade e inclusão são uma constante no CR Açores. Primeiro, porque 
temos a obrigação de serviço público sobre um território de grande isolamento e descontinuidade 
geográfica, havendo a obrigação de servir cada ilha como parte essencial do todo arquipelágico. 
Segundo, porque decorrente desta preocupação há a necessidade de espelhar a diversidade de 
pequenas comunidades numa comunicação de proximidade em que a inclusão é essencial. Em 
terceiro lugar, seguimos as normas internas referentes à expressão das minorias consignadas 
na Lei de TV e no Contrato de Prestação de Serviço Público. Finalmente, no que refere ao 
multipartidarismo, a RTP Açores segue as indicações gerais da ERC, tendo um sistema próprio 
de quantificação continuada de conteúdos de Informação/Diária, baseado na metodologia das 
medidas de referência da ERC. Para além destes, a RTP Açores tem sido aberta à produção 
externa, como forma de espelhar a sociedade civil e as suas instituições.

progrAmAção sobre sustentAbilidAde
Sendo a RTP Açores uma entidade produtora de conteúdos de Serviço Público, que deve espelhar 
o direito básico à liberdade, houve sempre forte incentivo para a produção de conteúdos onde a 
representatividade das diversas linhas políticas estivesse representada, quer nos debates (Prova 
das Nove, Direito de Resposta, Grande Plano) quer nos programas de linha aberta em direto 
(Estação de Serviço, Açores Hoje e Atlântida) quer na Informação diária, designadamente, 
Telejonal, vários programas de informação desportiva (onde a aferição conforme a metodologia 
ERC é diariamente quantificada) e programas em que as forças vivas políticas e/ou partidárias 
têm representatividade parlamentar (Parlamento na TV e Frente a Frente na rádio). Preocupação 
permanente em ações de formação lideradas pelo CFRT no campo da redação noticiosa atenta 
aos princípios de ética, valorização dos debates públicos e “Reportagem” são contributos práticos 
e estruturantes nesta área. A liberdade de expressão é essencial em democracia e no processo 
de comunicação plural pelo que se torna exigente uma melhor capacidade de rigor, ética e 
deontologia profissional. 

CIDADANIA AMBIENTE

164
82

1.204

1.067

20132012
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Em 2013, as três antenas nacionais da Rádio e Televisão de Portugal continuaram a desenvolver 
a diversidade e a melhorar a qualidade dos conteúdos que transmitem, quer em termos gerais, 
quer no que diz respeito a aspetos de sustentabilidade. A metodologia utilizada para a avaliação 
da qualidade dos conteúdos produzidos assenta em 5 critérios principais: (i) adequação da 
formatação radiofónica aos conteúdos a transmitir; (ii) inscrição nas preocupações centrais da 
sociedade; (iii) evidência de uma necessidade de estímulo induzido; (iv) reações espontâneas dos 
ouvintes; (v) audiência.

Assim, durante este ano de 2013, a rádio pública inovou, mais uma vez, na formatação 
radiofónica e na sua adequação aos conteúdos a transmitir (i.e. critério i), através da produção 
de uma série temática (Começar de Novo), construída a partir da série televisiva Depois 
do Adeus com a televisão e com a plataforma web. A criação de conteúdos radiofónicos 
autónomos, embora a partir de ideias convergentes com a televisão e/ou com a web, é uma 
aquisição recente que começa a consolidar-se no processo de produção de conteúdos 
transmedia (v.g. A Voz de Portugal), claro aspeto de sustentabilidade, tendo em consideração 
a adoção de uma lógica de produção (por oposição à lógica de difusão tradicional) e a inscrição 
dessa opção na vocação dos operadores tradicionais de media. 

Este exemplo (i.e. a série Começar de novo) retrata bem a intencionalidade de tratar temas que 
fazem parte da nossa vida coletiva e que se inscrevem nas preocupações nucleares, históricas 
ou dos nossos dias, da sociedade (i.e. critério ii). Nesse sentido, aumentamos (quase para o  
dobro) o número de horas de emissão dedicadas às questões de imigração e de todas as 
temáticas relacionadas, como sejam a exclusão e a discriminação, sem perdermos de vista 
as vagas recentes de emigração, particularmente das novas gerações (v.g. Portugueses no 

AVAlIAçãO DA quAlIDADE 
DOS CONTEúDOS

ADEqUAçãO  
DA fORMATAçãO 

RADIOfÓNICA  
AOS CONTEÚDOS  

A TRANSMITIR

REAçÕES 
ESPONTÂNEAS 

DOS 
OUvINTES AUDIÊNCIA

INSCRIçãO  
NAS  

PREOCUPAçÕES 
CENTRAIS  

DA  
SOCIEDADE

EvIDÊNCIA 
DE UMA 

NECESSIDADE 
DE ESTÍMULO 

INDUzIDO
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Mundo); alargamos também o tempo despendido com o Forum Antena Aberta e com questões 
relacionadas com os direitos do consumidor, numa reafirmação de valores cidadania e, numa 
relação cada vez mais próxima com a sociedade, acolhemos o Ciclo Política e Pensamento, 
produzido por um grupo de cidadãos.

Esta proximidade cada vez maior com a sociedade, designadamente com os setores criativos, 
no domínio da música e das artes tem desencadeado ações e iniciativas que têm produzido um 
estímulo adicional aos circuitos do espetáculo com clara vantagem para a visibilidade pública 
dos criadores nacionais (i.e. critério iii). Assim, ao longo de 2013, a rádio pública gravou mais de 
100 horas de música ao vivo, com criadores portugueses da música popular, e cerca de 300 horas 
de concertos da área da música erudita, designadamente com jovens músicos. Neste sentido, 
assume particular relevo o Prémio Jovens Músicos, que promove, no momento da consagração 
dos jovens concorrentes, um encontro entre laureados e ex-laureados, músicos de outras áreas, 
como o jazz, e profissionais da Orquestra Gulbenkian, com conferências e concertos, ao longo de 
três dias, no mais importante Prémio de música erudita realizado em Portugal.

O grau de satisfação com as programações das três rádios nacionais é consensual. De resto,  
as declarações públicas, quer do representante do Estado, quer de diversas personalidades  
da vida pública portuguesa, vão também no mesmo sentido. A Linha de Apoio Geral que 
regista regularmente as reações de quem nos ouve (i.e. critério iv), evidencia também o agrado 
generalizado com as programações produzidas. 

O grupo de estações de rádio da RTP apresenta uma quota de mercado de 10,6% share de 
audiência em 2013 e uma audiência de 8%, o que representa uma média de 689 mil ouvintes. Face 
a 2012, o grupo RTP regista um aumento de quota de mercado de 1,6pp e um crescimento de 1,1pp 
em audiência acumulada de véspera (AAV%).

O índice de aceitação das programações está bem refletido nos dados supra, quer no que diz 
respeito à audiência acumulada de véspera (AAV), quer no que toca ao share (tempo médio 
dedicado a ouvir rádio), do Bareme Rádio. Embora a recolha de mercado da Marktest não seja 
um audímetro (neste estudo, não é possível desagregar os três fatores - difusão, marca e 
conteúdo - que concorrem para os valores registados), a rádio pública conseguiu atingir, em 
2013, níveis notáveis. A Antena 2 mantém a sua quota de mercado consolidada; a Antena 3, 
reformatada em Fevereiro deste ano de 2013, assumindo-se como uma plataforma da 
criatividade das novas gerações de autores, no domínio da música, da comédia e das outras 
artes, tem a sua performance estabilizada e alinhada com o objetivo de se impor como uma 
rádio única no mercado; a Antena 1 registou o melhor resultado dos últimos 20 anos, uma 
marca histórica, num mercado tremendamente competitivo. A consolidação dos resultados 
agora alcançados depende, em grande medida, do estudo de cobertura das três redes 
nacionais de FM e das correspondentes intervenções cirúrgicas que as conclusões do trabalho 
de campo venham a determinar.

conteúdos que retrAtAm A diversidAde dA sociedAde
Do ponto de vista político e cívico, assegurando o cruzamento de ideias dos vários quadrantes 
do espectro político e da sociedade; no âmbito social, produzindo conteúdos relevantes para 
a comunidade (Causas Públicas – ambiente, violência, dependências, imigração; A1 ciência, 
biologia, astronomia, tecnologia; direitos do consumidor); no plano económico, promovendo 
a visão cruzada dos diversos agentes sobre o país e o mundo, garantindo pluralidade e 
diversidade de opinião e estimulando a indústria cultural nas suas várias manifestações. 
Numa frase: aprofundando as obrigações de serviço público e dando cumprimento às missões 
consagradas na contratualização com o Estado.

liberdAde de expressão
A rádio pública é um espaço de liberdade que respeita escrupulosamente a autonomia dos  
autores de conteúdos. Promove o confronto de ideias e o permanente exercício do contraditório. 
A liberdade de expressão está, de resto, legalmente consagrada em todos os textos que 
orientam a atividade da empresa.
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HORAS DE EMISSãO DE RÁDIO  
RElACIONADAS COM TEMAS  
DE SuSTENTABIlIDADE

519 horAs 
DE EMISSãO 
DEDICADAS 
AO AMBIENTE 
E CIDADANIA 
NAS ANTENAS 
DA RÁDIO

CIDADANIA AMBIENTE

1.311

491

1.508

22 22
1

201320122011

CONTEúDOS MulTIMéDIA

A área de Conteúdos Multimédia tem como missão definir, coordenar e desenvolver os conteúdos 
para difusão na área digital da RTP. Para além da RTP Play, serviço através do qual é possível 
aceder a emissões de áudio e vídeo em streaming ou em VOD, esta estrutura tem igualmente a 
responsabilidade de coordenar os websites, a presença nas redes sociais e todos os projetos 
online transversais ou cuja dimensão não permita a sua dinamização na esfera dos diferentes 
canais na empresa. A área de informação online é, igualmente, uma das áreas sob coordenação 
dos Conteúdos Multimédia, em estreita articulação com as equipas redatoriais da rádio e da 
televisão. 

Para 2014 esta área prepara uma série de projetos estruturantes da nossa oferta, entre os quais 
poderemos distinguir os seguintes:
1·  Ensina – Trata-se de um portal que integra e contextualiza a produção dos canais de rádio e de 

televisão com interesse para a comunidade escolar do 1.º ao 12.º anos de escolaridade.  
O portal, disponível quer em PC’s quer em dispositivos móveis Android e IOS, receberá 
reportagens, documentários, entrevistas, infografias e textos sobre temáticas como as artes,  
a história, a ciência e o português, entre outras. Pretende-se igualmente utilizar as redes 
sociais como meio de comunicação com professores e alunos, facilitando a divulgação dos 
produtos que irão sendo colocados, com elevada frequência, no Ensina.

2·  Second Screen – À semelhança do que acontece hoje noutras estações de televisão, a RTP 
deverá lançar em 2014 um conjunto de propostas de second screen. Isto significa que o 
telespetador conseguirá uma experiência mais alargada ao acompanhar determinada emissão 
ou programa através de um dispositivo móvel. Através dessa experiência poderá, assim, saber 
mais sobre os apresentadores ou protagonistas, ver vídeos que não passam na transmissão 
linear, participar em concursos, ou interagir com outros fãs do mesmo programa.

3·  APPs da RTP Play – A maior parte dos utilizadores do site da RTP procuram-nos 
para acompanharem programas em direto ou em VOD. Por esse facto, a RTP Play é 
absolutamente central no trabalho desta área, e permanentemente monitorizada. Em 2014 
esperamos resolver uma lacuna do serviço, apresentando soluções que contemplam os 
dispositivos móveis. A partir dessa altura será possível aos utilizadores verem programas em 
VOD ou em streaming nos seus telemóveis ou tablets, em qualquer ponto do mundo. 
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INFORMAçãO EM TElEVISãO

gArAntiA dA quAlidAde dA informAção
A qualidade da informação é conseguida com a diversificação das fontes de informação, 
incentivando a inovação e criatividade, e colocando em antena a diversidade geográfica que a 
rede de correspondentes da RTP permite. A própria organização da redação, em que as 
equipas estão agrupadas por secções, estimula a diversidade temática diária na grelha da 
informação da RTP. A diversidade de formatos informativos é também um bom contributo para 
que se procure sempre um olhar diferente, um tema inovador, um protagonista improvável.

ofertA informAtivA diversificAdA
A Informação de qualidade é, toda ela, uma forma de promover a sustentabilidade. Destaques 
concretos em antena são os espaços regulares dedicados ao ambiente, cidadania, igualdade ou 
sociedade civil. A cobertura plural e regionalmente diversificada das eleições autárquicas são 
mais um exemplo concreto.

Manteve-se no horário nobre da RTP 1 a oferta de programas de debate (“Prós e Contras”), 
grande reportagem (“Linha da Frente”) e investigação (“Sexta às Nove”). O Telejornal passou a 
incluir o formato de médias reportagens sobre temas sociais. Sempre que a atualidade o  
impôs, emitiram-se programas especiais de debate, reportagem e entrevista que 
complementaram a oferta regular de conteúdos. Abriu-se o contacto direto entre cidadãos e 
decisores políticos com a realização de “O País Pergunta”.

O “Minuto Verde”, rubrica ambiental produzida pela Quercus, completou no dia 6 de Março de 
2013 sete anos de emissão e que já deu 1800 conselhos por um melhor ambiente. Em 2012, o 
Minuto Verde realizou as suas primeiras gravações internacionais em Cabo Verde e Moçambique, 
após comprovar-se a audiência significativa do programa nestes países, através da RTP África e 
RTP Internacional. Todos os programas do minuto Verde estão disponíveis online, no próprio dia 
da emissão televisiva, em www.rtp.pt/play/p55/minuto-verde. 

os grAnde Acontecimentos mundiAis
Os grandes acontecimentos mundiais mereceram forte atenção e envolvimento de recursos 
significativos. A morte de Nelson Mandela, a mudança de Papa são dois exemplos. Em 
Portugal, a realização das eleições autárquicas mobilizou meios na campanha e noite eleitoral.

desporto:
A cobertura noticiosa e a transmissão televisiva dos grandes acontecimentos desportivos 
nacionais e internacionais mantiveram-se como significativo eixo da atividade da informação 
da RTP. Porque o desporto na RTP vai muito além do futebol, a estação assegurou a produção 
televisiva internacional e a transmissão dos principais acontecimentos desportivos que têm 
Portugal como palco: o Estoril Open (ténis), a Volta a Portugal (ciclismo), o Rally de Portugal 
(automobilismo) e as Meias-maratonas de Lisboa e Portugal (atletismo). Os grandes eventos 
internacionais continuaram a ocupar significativo espaço nos canais da RTP, como a Volta a 
França em bicicleta.
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TRATAMENTO INFORMATIVO DA TEMÁTICA 
DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE E SA 
SuSTENTABIlIDADE DA VIDA NO PlANETA EM 2013
rtp - informAção diáriA - jt + tj + hoje + n24

NOTÍCIAS ÁS 24 TELEJORNAL JORNAL DA TARDE

37

90
61

137

182

408

DURAÇÃO 
EM MINUTOS

Nº 
DE PEÇAS

Nota: Não inclui o “MINUTO VERDE”.

INFORMAçãO RÁDIO

A produção de conteúdos informativos nas antenas de rádio do Serviço Público voltou a centrar-
se, em 2013, nos acontecimentos que resultaram da crise económica e financeira que atingiu 
Portugal e – não menos importante – no impacto social e político que as medidas de combate à 
crise tiveram em todo o país. 

Os jornalistas da rádio do Grupo RTP garantiram também a cobertura noticiosa das visitas 
oficiais do Presidente da República, do Primeiro-ministro e dos diferentes membros do governo 
a Angola, Arábia Saudita, Suécia, México, Panamá, Luxemburgo, Bélgica, Brasil, Peru, Colômbia 
e Espanha. 

No plano internacional foi dado particular destaque às eleições legislativas italianas, eleições 
na Alemanha e na Venezuela, ao Ato de Resignação do Papa Bento XVI, à guerra na Síria, à 
crise da banca em Chipre, ao fim do resgate à Irlanda, aos atentados na maratona de Boston, 
ao funeral de Margarete Thatcher, ao funeral de Nelson Mandela. Estivemos com a EDP em 
Pequim, ficámos a conhecer a Croácia – o 28º pais da União Europeia, fizemos reportagem na 
Lituânia, visitámos a Cuba de Fidel Castro, a Feira do Livro de Bogotá e voamos no cockpit de 
um avião da TAP até Caracas. 

Os repórteres da rádio testemunharam também outros acontecimentos que marcaram o ano de 
2013: as eleições autárquicas, os incêndios no verão, acompanhamos a região de Trás-os-Montes 
até Paris e recordamos o incêndio do Chiado – 25 anos depois. 
Com o objetivo de contribuir para o esclarecimento, a formação e a participação cívica e política 
da população realizou-se uma conferência organizada pela Antena 1 em parceria com o “Diário 
Económico” dedicada à competitividade da economia portuguesa. 

Acresce ainda o facto de 2013 ter ficado marcado pelo envolvimento – pela primeira vez na 
história da Rádio Publica – dos Centros Regionais da RTP Madeira e da RTP Açores nas 
emissões nacionais do programa “Portugal em Direto” com ganhos evidentes do ponto de vista 

280 peçAs 
informAção 
DEDICADAS  
AO MEIO  
AMBIENTE E 
SuSTENTABIlIDADE
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técnico e de conteúdos associados a um reforço da identidade nacional e da solidariedade 
entre as diferentes regiões do país. 

Em 2014, a orientação estratégica Da DI da Rádio será dar resposta aos novos desafios 
que resultam da evolução tecnológica e do processo de otimização das novas plataformas. 
Assim, ao longo do ano, vai ser testada a aplicação das novas tecnologias na Reportagem 
Rádio, nomeadamente a introdução do Iphone na rotina da redação como ferramenta 
fundamental para fazer face aos desafios da informação na Rádio e nas plataformas 
Multimédia. Adaptar os automatismos profissionais às novas tecnologias permite, através 
do recurso a algumas aplicações e acessórios, desenvolver as técnicas necessárias que 
garantem ao repórter a execução de um trabalho de qualidade numa área – a reportagem – 
que é central na operação Rádio. 

É fundamental criar as condições necessárias à aplicação do modelo de convergência jornalística 
com produção de conteúdos para distribuição multiplataforma. Um processo complexo de 
evolução contínua que, em qualquer circunstância, deve garantir a sustentabilidade e o 
cumprimento rigoroso das obrigações específicas do Serviço Público de Rádio e Televisão e, 
desta forma, assegurar o pluralismo, o rigor e a objetividade da informação e da programação. 

Para além da cobertura diária dos principais acontecimentos nacionais e internacionais a 
programação da Rádio Público deverá dar a maior relevância informativa a duas efemérides: o 
Centenário da 1ª Guerra Mundial e o Quadragésimo aniversário da Revolução de Abril. 

quAlidAde dA informAção
Na Direção de Informação da Rádio a qualidade dos conteúdos é monitorizada em permanência 
pela própria Direção em colaboração com a Direção Técnica a quem compete garantir a 
qualidade do som e da distribuição do sinal. No que diz respeito à qualidade dos conteúdos 
informativos é assegurada por um grupo de jornalistas coordenadores que, em estreita ligação 
com a Direção de Informação, garante, do ponto de vista operacional, o cumprimento da 
estratégia editorial traçada. Acresce ainda a existência de um Plano de Formação adequado 
às necessidades dos jornalistas da redação da Rádio. A execução regular deste plano assume-
-se como um instrumento fundamental na consolidação dos automatismos profissionais que 
alicerçam a atividade da rádio e contribuem de forma decisiva para a qualidade dos conteúdos.

liberdAde de expressão
A redação da rádio produz diariamente noticiários e programas de informação em que se 
garantem os critérios de qualidade, isenção, rigor e pluralidade da informação, bem como o 
cumprimento das normas legais, éticas, deontológicas e contratuais, nomeadamente o Contrato 
de Concessão do Serviço Público de Radio e Televisão.

Todas as atividades da rádio, em especial os conteúdos informativos, estão sujeitas ao 
escrutínio interno e externo de diferentes entidades desde o Conselho de Redação ao Provedor 
do Ouvinte e ao Conselho de Opinião, da Assembleia da Republica à Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social.

integrAção dA sustentAbilidAde
A relevância que a Direção de Informação da Rádio atribui a algumas temáticas traduz-se não 
apenas na frequência com que esses temas são abordados nas diferentes antenas mas também 
na própria organização da redação. Reflexo disso mesmo é a criação, no início de 2012, de uma 
Editoria de Sociedade que agrega jornalistas especializados nas áreas do ambiente, educação, 
saúde, cultura, segurança e proteção civil. A área da economia foi também reforçada mantendo-
-se ainda a aposta no tratamento informativo das matérias politicas. Como complemento à 
atividade na rádio, a Direção de Informação tem vindo a organizar conferencias e debates, em 
parceria com as Universidades, focados em temáticas como a competitividade da economia 
portuguesa, saúde, educação, segurança social, justiça, modelo social e outros. Este tipo de 
iniciativas permite a participação da sociedade quer seja através da inscrição nos eventos ou 
através da rádio e dos fóruns sociais disponíveis em diversas plataformas.
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Ao longo do ano de 2013 os canais internacionais da RTP entraram numa nova etapa. Com  
a criação da Direção do Serviço Internacional, agregaram-se os serviços de rádio, televisão, 
cooperação e distribuição, tornando a concretização da missão específica de serviço público 
mais eficiente. Com esta nova direção pretendeu-se dar uma lógica de conjunto à atividade 
internacional da RTP, potenciando as atividades de serviço público no âmbito externo, 
procurando ganhos de eficiência resultantes de uma atuação concertada.

Novo modelo, novas soluções: as grelhas de programação da RTP Internacional foram 
redesenhadas à luz dos hábitos de consumo televisivo dos diferentes públicos e latitudes a que 
se destinam, imprimindo-se maior estabilidade na programação e valorizando a oferta com  
a preocupação de mostrar Portugal, na sua contemporaneidade.

A RTP África tornou-se mais próxima dos países africanos de língua oficial portuguesa, com 
a introdução de novos conteúdos que retratam as diferentes realidades que compõe este 
universo, reforçando, ao mesmo tempo, a identidade e personalidade africana do canal.

Consolidou-se a reorganização do modelo de distribuição dos canais internacionais da RTP: 
o desdobramento da emissão da RTP Internacional em três emissões diferenciadas, 24 horas 
por dia, é hoje uma realidade. Por outro lado, procurou-se o reforço da distribuição através das 
redes de cabo, permitindo o maior proximidade com os telespetadores da RTP Internacional, 
independentemente do local onde residem.

rtp internAcionAl
O ano de 2013 foi, essencialmente, um tempo de preparação, organização e estruturação de 
uma nova grelha da RTP Internacional. Um novo conceito para o “horário nobre” foi desenhado, 
tendo em vista a separação da emissão por três faixas horárias distintas. Foi igualmente 
preparada uma nova imagem geral do canal e formatados os novos programas de informação 
a entrar em grelha durante 2014. Neste domínio foram desenhados e produzidos todos os 
elementos cenográficos e de grafismo e vários dos novos programas foram pré-produzidos.

A RTP Internacional implementou, ao longo de 2013, novas soluções: procurando responder de 
forma efetiva às alterações do perfil dos portugueses espalhados pelo mundo. 

sente portugAl | Feel Portugal
Foram introduzidos novos programas para retratar setores, atividades e figuras que estão 
a mudar Portugal, aproximando o país da vanguarda em termos globais Reformularam-se 
conteúdos introduzindo coerência nas grelhas de programação destes canais.

As grelhAs  
de progrAmAção  
dA rtp internAcionAl 
FORAM REDESENHADAS 
à luz DOS HÁBITOS DE 
CONSuMO TElEVISIVO 
DOS DIFERENTES 
PúBlICOS E lATITuDES A 
quE SE DESTINAM
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EMISSãO POR GéNERO EM 2013  
NA RTP INTERNACIONAl
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rtp áfricA

A promoção da língua, enquanto património e instrumento para o desenvolvimento, e a troca 
de informação e de experiências entre Portugal e os cinco países africanos de expressão 
portuguesa, constituíram as prioridades na organização da programação na RTP África no 
decorrer do ano de 2013.

vários mundos. umA só línguA.
Consolidado o novo modelo de emissão através de uma plataforma autónoma integralmente 
dirigida para os PALOP, a RTP África passou a corresponder, de forma mais consistente, a um 
espaço de afirmação da Lusofonia. 

Foi o ano de desenvolvimento na manutenção: com formatos que respondem às obrigações 
introduzidas no CCSPTV: é o caso de Viva Saúde, com a discussão e conselhos para um 
aumento do bem-estar e da qualidade de vida. A cultura manteve destaque através da emissão 
de novas séries de Mar de Letras onde quem escreve sobre África conversa com Mário 
Carneiro. A música conquistou novos públicos com o programa Disco África: tem dois jovens 
apresentadores e é emitido em horários específicos para este público. No Músicas d’África 
há conversa com os artistas que exportam a identidade africana através da música e no Top 
Crioulo escutam-se os sons de Cabo Verde. Os documentários estão mais presentes com novos 
títulos, emitidos ao longo de todo o ano, que retratam as realidades africanas. O cinema com 
origem em África esteve também presente nas grelhas de programas deste canal.

De Portugal para África emitimos diferentes Rumos com a realidade das comunidades de 
língua portuguesa a residir no país: os fatores de integração estão em destaque através das 
manifestações expressadas através das diferentes culturas e ligações com as origens. São 
desígnios de Serviço Público na emissão da RTP África que marcaram presença em 2012.
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EMISSãO POR GéNERO EM 2013  
NA RTP ÁFRICA
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A promoção da língua, enquanto património e instrumento para o desenvolvimento, e a troca 
de informação e de experiências entre Portugal e os cinco países africanos de expressão 
portuguesa, constituíram as prioridades na organização da programação na RTP África no 
decorrer do ano de 2013.

rdp internAcionAl
O ano de 2013 constituiu o segundo ano do ajustamento da grelha de programas da RDP 
Internacional e da sua nova identidade sonora. Foram inseridos novos programas na 
grelha. Considerando a escassez de recursos humanos, foram estabelecidas parcerias com 
colaboradores de outras antenas de rádio tendo em vista a realização de programas em 
exclusivo para a RDP Internacional. Estão neste caso colaboradores oriundos da Antena 2, 
Antena 3, e RTP Internacional.

Na produção de programas, e durante o ano de 2013, passaram pela RDP Internacional mais 
de 300 convidados nos mais variados horários, promovendo a divulgação das várias vertentes 
da vida nacional: na cultura, na economia e na política. Foram para tal utilizados os Centros 
Regionais do Porto, Coimbra, Faro, Funchal e Ponta Delgada.

Para além dos habituais programas de grelha foram produzidos vários programas especiais: 
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 
Joanesburgo; Festa de Verão das Comunidades em parceria com o município de Oliveira do 
Hospital; acompanhamento em direto da Expo H (feira de agricultura); programa especial do 
carnaval de Sesimbra; Espetáculo comemorativo da elevação do Fado a Património Imaterial 
da Humanidade; concurso de Fado “Lisboa e o Tejo” (rádio oficial); “Festa das Tochas Floridas” 
em São Brás de Alportel; noite de fados em Portimão; gala da Associação Nacional dos 
Bombeiros de Portugal; programa “Abraço de Domingo” em direto dos Açores. 

No âmbito da informação foram produzidos vários programas especiais quer no país quer 
no estrangeiro, nomeadamente: Salão do Agro Alimentar e Bebidas (Fevereiro-Pavilhão 
Atlântico); Conferência Internacional sobre a Língua Portuguesa (Março-Academia das 
Ciências); Encontro dos empresários do setor da construção e materiais de construção (Março 
– Lisboa); I Encontro Mundial dos Dirigentes Associativos da Diáspora; emissão especial 
do aniversário de Timor-Leste; emissão especial dos Prémios Cotec; antestreia do filme “A 
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Gaiola Dourada” e iniciativas que a acompanharam. (Agosto-Lisboa); encontro mundial das 
Academias do Bacalhau (Viseu);encontro mundial das Casas dos Açores (Porto); II Encontro dos 
Luso-Eleitos (Assembleia da República e Cidadela – Cascais); Congresso da Mulher Migrante 
(Lisboa);reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas.

rdp áfricA
A RDP África manteve, no essencial, a sua linha de programação que tem revelado um êxito 
muito particular junto dos seus ouvintes.

Foi intensificada a sua vocação de transmissão de concertos de música africana, em direto ou 
gravados, bem como reportagens efetuadas em todos os países africanos de língua portuguesa, 
assinalando eventos desportivos e efemérides de elevado significado nacional para cada um 
desses países.

distribuição internAcionAl
Em 2013 a RTP prosseguiu a estratégia já definida de expandir e consolidar o seu sistema 
de distribuição, orientada em dois vetores principais: chegar ao maior número possível de 
espectadores e ouvintes e aumentar, sempre que possível, a qualidade das suas emissões 
de rádio e televisão. Foi desenvolvido um esforço particular na negociação com os principais 
distribuidores que operam junto das comunidades portuguesas e lusofalantes mais significativas.

Foi ainda assegurada a continuidade dos contratos de distribuição em vigor, um sinal evidente 
da vontade de permanecer nas atuais áreas de distribuição bem como de aprofundar a relação 
muito particular que une a RTP aos portugueses de todo o mundo.

quAlidAde dos conteúdos
A qualidade dos conteúdos emitidos pelos canais internacionais da RTP é garantida em vários 
momentos e através de diferentes metodologias. Importa diferenciar as políticas de qualidade 
consoante a origem dos conteúdos.

Para conteúdos produzidos externamente à RTP, através de contrato com a direção do serviço 
internacional: nestes casos, o controle de qualidade inicia-se a partir do momento de discussão 
de propostas com produtores externos, sendo definidos objetivos contratuais que asseguram os 
padrões de qualidade exigidos pela RTP. Ao longo de todo o processo de produção, a qualidade 
dos conteúdos é garantida através dos produtores delegados, que acompanham toda a produção 
e orientam os conteúdos de acordo com o contratualizado. Posteriormente, e após a entrega do 
conteúdo à RTP, é feita nova triagem de forma a verificar se todos os objetivos foram cumpridos, 
quer de conteúdo quer de forma.

Para conteúdos produzidos na RTP destinados aos canais internacionais: Os conteúdos 
produzidos internamente na RTP são também alvo de uma intensa e permanente avaliação 
qualitativa. Após a definição de conceito e formato, e depois da adjudicação do projeto à direção 
de meios de produção, estabelecem-se rotinas para a verificação do cumprimento dos objetivos 
dos programas: através de reuniões regulares com a direção de produção e de reuniões 
regulares entre os produtores e os responsáveis de área. Os programas são também alvo de 
visionamentos críticos frequentes, sendo apenas transmitidos após o cumprimento de todos os 
objetivos estabelecidos.

conteúdos que retrAtAm A diversidAde dA sociedAde  
e As preocupAções sociAis

No âmbito do estabelecido pelo contrato de serviço público de televisão, os canais 
internacionais têm obrigações específicas no que respeita ao retrato da diversidade e 
preocupações sociais. Neste sentido, e de forma a garantir a execução deste contrato e da Lei 
da televisão, a direção de canais internacionais introduz na discussão de todas as propostas 
de programas elementos para que se possam retratar diferentes áreas socias, pensamentos e 
preocupações, tal como obrigam os referidos documentos legais.
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Por outro lado, é preocupação da direção, na programação de conteúdos, a representação  
da diversidade social, quer com programas que retratam aspetos específicos quer através  
de conteúdos que impliquem o debate de diferentes perspetivas.

As diferentes preocupações sociais são também retratadas de forma constante, ao longo  
da emissão, através de pequenos conteúdos que abordam diferentes áreas: do ambiente  
à cidadania, passando pela saúde, pela língua e pelo património.

liberdAde de expressão
A Direção de Canais Internacionais estabelece como prioridade o respeito pela liberdade de 
expressão de acordo com o estipulado pela Lei da Televisão, pelo contrato de concessão do 
serviço público de televisão, em conformidade com o estatuto editorial.

integrAção dA sustentAbilidAde nos conteúdos
A direção do serviço internacional insere os temas da sustentabilidade nos seus conteúdos, 
promovendo a consciencialização de produtores e responsáveis pelo papel do serviço público, 
bem como o seu enquadramento jurídico, além dos processos descritos anteriormente. Tem 
vindo a inserir na grelha de programas nos mais variados domínios (desafios do Milénio, 
Saúde Pública, Defesa do Ambiente e dos Consumidores, Direitos Humanos, Comportamentos 
alimentares, entre outros).

RTP ÁFRICA - HORAS EMISSãO EM 2013  
SOBRE CONTEúDOS RElACIONADOS  
COM SuSTENTABIlIDADE

RTP ÁFRICA - MINuTOS POR SEMANA DEDICADOS  
A TEMAS DE SuSTENTABIlIDADE

CIDADANIA AMBIENTE

313

181

CIDADANIA AMBIENTE

150

30



71

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

RTP INTERNACIONAl - HORAS EMISSãO EM 2013  
SOBRE CONTEúDOS RElACIONADOS  
COM SuSTENTABIlIDADE

RTP INTERNACIONAl - MINuTOS DE EMISSãO 
SEMANAl EM 2013 COM CONTEúDOS 
RElACIONADOS COM SuSTENTABIlIDADE

rtp áfricA
181 HORAS  
EMISSãO  
DEDICADAS  
AO AMBIENTE rtp 

internAcionAl 
23 HORAS 
EMISSãO 
DEDICADAS  
AO AMBIENTE

CIDADANIA AMBIENTE

63

23

CIDADANIA AMBIENTE

0

90
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Com o objetivo de promover a integração social das pessoas com deficiência a RTP tem 
desenvolvido uma estratégia de exibição e adaptação dos seus conteúdos nas várias plataformas 
dirigidos a públicos com necessidades especiais. O acréscimo tem sido significativo indo ao 
encontro dos objetivos da RTP que tem procurado aumentar e diversificar os conteúdos adaptados, 
não só na própria programação (legendagem em português, língua gestual, Áudio descrição, como 
também nos conteúdos de multimédia (vocalização de notícias no site, pesquisas em vídeo no site 
e duplo ecrã).

SERVIçOS DISPONíVEIS PARA PESSOAS  
COM NECESSIDADES ESPECIAIS:
 

LEGENDAGEM 
EM 

PORTUGUÊS

PESqUISA 
EM vÍDEO 
NO SITE

vOCALIzAçãO 
DE NOTÍCIAS 

NO SITE

LÍNGUA 
GESTUAL 

PORTUGUESA

DUPLO 
ECRã 

NO SITE

AUDIO-
DESCRIçãO

ACESSIBIlIDADE
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líNGuA GESTuAl
Em relação aos programas com língua gestual, ou seja, programas emitidos com intérpretes 
incluídos na emissão num dos cantos inferiores do ecrã e também emitidos com intérprete em  
grande plano (de 2ª a 6ªfeira, num dos programas da RTP 2) a média semanal de horas de 
programação passou das 90 horas (2012) para 147 (2013), ou seja, um acréscimo de cerca de 63%. 
Já os programas em duplo ecrã (acessível na internet) passaram de uma média semanal de 4 
horas, em 2012, para 39horas de média semanal, em 2013.

lEGENDAGEM EM TElETExTO
A legendagem em teletexto, ou seja, de programas falados em português, especialmente 
adaptados para telespetadores surdos ou com dificuldades auditivas é assinalada nos programas 
com um símbolo que indica essa possibilidade.

VOCAlIzAçãO
Disponível no site da RTP permite a audição das últimas notícias publicadas no website da RTP 
e passou de 91 pageviews (em 2012) para 258 (em 2013).
http://www.rtp.pt/wportal/acessibilidades/

HORAS DE lEGENDAGEM  
DE PROGRAMAS EM PORTuGuêS

2010 2011 2012 2013

3.217

4.273

3.103

4.523

4.523 horAs  
DE lEGENDAGEM  
DE PROGRAMAS  
EM PORTuGuêS
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MéDIAS SEMANAIS DE lEGENDAGEM  
DE PROGRAMAS EM PORTuGuêS

lEGENDAGEM DE PROGRAMAS  
EM PORTuGuêS (EM%)

2010 2011 2012 2013

MÉDIA SEMANAL DE HORAS DE LEGENDAGEM PARA INTERNET
MÉDIA SEMANAL DE HORAS DE LEGENDAGEM PREPARADA
MÉDIA SEMANAL DE HORAS DE LEGENDAGEM AUTOMÁTICA

48

14

62

19

45

13

0,13 1,09

45

36

2010 2011 2012 2013

77,6%

22,4%

76,0% 76,7%

55,04%

24,0% 22,9%

44,93%

0,4% 0,03%

% DE LEGENDAGEM PARA INTERNET
% DE LEGENDAGEM PREPARADA
% DE LEGENDAGEM AUTOMÁTICA
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lINGuAGEM GESTuAl PORTuGuESA  
NA PROGRAMAçãO

7.653 horAs  
DE PROGRAMAçãO 
COM líNGuA 
GESTuAl 
PORTuGuESA audiodescrição 2010 2011 2012 2013

Nº de programas  
com audiodescrição 100 113 93 116

Horas de Programação com 
Audiodescrição 83 161 91 96

Média Semanal de Horas de 
Audiodescrição 1 3 1 2

outro - duPlo ecran 
Para o intérPrete 
de língua gestual 
Portuguesa na 
internet

2010 2011 2012 2013

Nº de Programas ND 30 363 1.453

Horas de Programação ND 18 222 2.063

Média Semanal  
de Horas ND 4 4 39

Pesquisa em vídeo 2010 2011 2012 2013

Nº de Visitas  
Únicas à Pagina 164.459 89.527 181.063

total visitas  
162.547
sem teletexto 
102.467

Nº de Pageviews 229.068 113.903 71.685

total de 
pageviews 
1.388.667
sem teletexto 
162.978

2010 2011 2012 2013

Nº DE PROGRAMAS 
COM LÍNGUA GESTUAL 
PORTUGUESA

HORAS DE 
PROGRAMAÇÃO 
COMLÍNGUA 
PORTUGUESA

MÉDIA SEMANAL 
DE HORAS DE 
PROGRAMAÇÃO COM 
LÍNGUA GESTUAL 
PORTUGUESA

2.047

4.228

81

2.134

109

1.907

4.699

7.653

90

2.282

147

5.697



76

COOPERAçãO 
E DESENVOlVIMENTO
DO SETOR 

COOPERAçãO COM PAíSES  
DE líNGuA PORTuGuESA
Em 2013 foi prosseguida a política de cooperação com os cinco países africanos de língua portuguesa 
e com Timor-Leste, tendo em vista promover o desenvolvimento audiovisual, o aperfeiçoamento 
técnico e profissional junto dos operadores públicos de rádio e televisão desses países.

Toda a atividade de cooperação foi desenvolvida em torno de seis eixos principais:
·  Incentivo e apoio à troca de informação entre todos os parceiros de cooperação
·  Promoção do intercâmbio de programas.
·  Promoção e apoio a emissões internacionais, suscetíveis de difusão nos países lusófonos.
·  Cedência de conteúdos em língua portuguesa.
·  Organização de ações de formação junto dos operadores públicos de rádio e televisão de língua 
portuguesa.

·  Promoção de missões de carácter técnico, tendo em vista o desenvolvimento e modernização dos 
parceiros de cooperação.

Embora tendo sofrido um abrandamento causado por condicionantes orçamentais, a cooperação da 
RTP desenvolveu-se, em 2013, em todas estas vertentes, dando continuidade ao trabalho já realizado 
em anos anteriores.

Com carácter diário foram produzidos espaços noticiosos com informação de todos os países 
lusófonos, e acessíveis a todos eles, nos domínios do desporto, cultura, política e vida social. Vários 
conteúdos produzidos pela RTP foram enviados para África tendo, em troca, a RTP recebido vários 
programas de origem africana.

Uma missão técnica da RTP efetuou um trabalho de inspeção e manutenção de diversos 
equipamentos emissores em Moçambique. Também em Moçambique for organizada uma vasta 
ação de formação para os profissionais da TVM (televisão) e da Rádio Moçambique. Sete formadores 
da RTP foram responsáveis por cursos nos domínios da realização, produção de rádio, jornalismo 
desportivo, voz e locução e manutenção de equipamentos.

Foi também prosseguido o trabalho de vários formadores da RTP que, a partir de lisboa, apoiaram e 
orientaram a atividade de profissionais de Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.
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PRESERVAçãO 
DA MEMóRIA 

Na RTP a preservação da memória assenta na preservação, divulgação e acessibilidade à informação 
e à cultura, através das áreas de documentação e museologia. 

PRESERvAçãO
DA MEMÓRIA

MUSEOLOGIA
· Coleção Visitável
· Museu Virtual
·  Núcleo Museológico  
da Madeira

· Reserva Visitável
· Reserva Técnica

DOCUMENTAÇÃO
· Biblioteca

· Centro de informação  
e documentação

· Arquivo histórico
· Arquivo de música  

e escrita
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Tal como em anos anteriores manteve-se a aposta na consolidação, afirmação e desenvolvimento 
da área de documentação e museologia, no âmbito da Cláusula 21.º CCSPT e Cláusula 9.ª do 
CCSPR, constituindo um importante contributo para a concretização da missão de serviço público 
da Rádio e Televisão de Portugal. 

A área de documentação desenvolveu um leque de atividades visando manter e melhorar os 
serviços prestados, avaliar, selecionar e incorporar novos conjuntos documentais, e aumentar 
e diversificar o leque de utilizadores internos e externos, com particular enfoque, relativamente 
aos internos e aos externos, no apoio a Orquestras, investigadores, professores e estudantes do 
Ensino Superior, e comunidade científica e cultural em geral. 

Por sua vez, ao nível da museologia levou a cabo um conjunto de ações com a finalidade de 
proteger, preservar e divulgar os aparelhos de realização, difusão e receção da história da rádio 
e da televisão, sem esquecer alguns dos momentos mais marcantes da produção de conteúdos 
radiofónicos e televisivos, possibilitando aos diversos públicos, com particular ênfase nos grupos 
escolares e seniores, a oportunidade de contactar com algumas das mais emblemáticas peças e 
conteúdos que constituem um testemunho da história da rádio e da televisão em Portugal.

mereceu pArticulAr destAque, Ao nível dA documentAção:
·  A elaboração de 11.800 dossiers temáticos, resultando no envio de cerca de 433.000 ficheiros 
eletrónicos, para apoio à atividade das várias Direções e outras estruturas internas, sobretudo 
para as Direções de Informação, Programas e Canal Memória, abrangendo um universo de 
cerca de 350 utilizadores.

·  A elaboração diária de dois dossiers temáticos (RTP e Comunicação Social), totalizando 730 
dossiers e 130.670 ficheiros eletrónicos enviados, destinados aos membros do Conselho de 
Administração, Diretores e Quadros Superiores da Empresa, abrangendo um universo de 179 
elementos (representando um aumento de cerca de 5% face a 2012 e cerca de 45% face a 2011).

·  A inserção e disponibilização diária (dias úteis), no teletexto da RTP, das notícias de primeira 
página dos jornais diários e semanários de âmbito nacional.

·  O desenvolvimento e melhoria da organização do Arquivo Histórico documental, do Arquivo de 
Música Escrita e da Biblioteca, nomeadamente com novas incorporações e inserção nas bases 
de dados de novos elementos, e disponibilização pública dos respetivos acervos.

·  O apoio à investigação prestado pelo Arquivo Histórico, no âmbito de teses de doutoramento e 
de mestrado, bem como de elaboração de monografias, 

·  A colaboração com instituições externas com carácter cultural, destacando-se a cedência de 
fotografias e respetivos direitos para a base de dados temática “Música Popular em Portugal no 
Século XX” publicada no site do Centro Virtual do Instituto Camões.

·  O atendimento de pedidos de partituras solicitadas por orquestras, investigadores e entidades 
culturais. 

·  O apoio documental à página do Facebook da Coleção Museológica.

serviços de 
documentAção:
11.800 doSSiERS 
TEMÁTICOS 
ElABORADOS 
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mereceu pArticulAr destAque Ao nível dA museologiA, os visitAntes 
Aos vários módulos que A integrAm: 
·  A Coleção Visitável Museológica recebeu 12.327 visitantes, resultado de um crescimento 
sustentado e gradual, o que representa um aumento na ordem dos 78% em relação a 2010, de 
43% em relação a 2011 e de 19% em relação a 2012.

·  De destacar, ao nível das atividades educativas desenvolvidas na Coleção Visitável, o êxito de uma 
iniciativa, criada em 2012, destinada a instituições públicas e privadas, que promove um programa 
de atividades lúdicas para o período de férias, específicas e distintas para os jovens e para os 
adultos dos grupos de OTL, cujo sucesso está patente no aumento do número de visitantes: dos 
12.327 visitantes acima referidos, 3.443 incluem-se nesta categoria, representando um aumento 
de cerca de 64% relativamente ao ano transato (2.099 participantes). 

·  A Reserva Visitável (acesso reservado preferencialmente a público especializado e investigadores) 
manteve a tendência de consolidação da procura por parte de um público restrito e altamente 
especializado, sendo de destacar a visita técnica de delegações do Museu do Benfica e do Museu 
do Porto que destacaram a sua importância e nível de organização.

·  O Museu Virtual registou cerca de 41.602 visitas e aumentou o número de páginas visitadas, 
consolidando a sua vocação pedagógica em articulação com as atividades desenvolvidas na 
Coleção Visitável.

·  A melhoria do Museu Virtual, com particular destaque para a disponibilização da ligação a redes 
sociais, permitindo a partilha de conteúdos; o desenvolvimento da página do Museu RTP no 
Facebook; o desenvolvimento da catalogação, inserção e disponibilização pública, na Base 
de Dados Musa, da área de Radioamadores e de Laboratório Técnico que integram a 
Reserva Visitável; a execução de ações de reparação no espaço da Coleção Visitável e no 
espaço da Reserva Técnica; a incorporação de novas peças, quer de proveniência interna 
quer de proveniência externa, estas últimas fruto de doações de particulares, que 
respondem de forma particularmente positiva à relevância social de todo o projeto 
museológico; a prossecução de ações de conservação e restauro de peças museológicas 
de rádio e de televisão. 

·  Entre as novas iniciativa destaque para o apoio às atividades educativas em ambiente escolar, 
nomeadamente através do empréstimo de materiais para exposições nas escolas e o 
desenvolvimento de Programas com atividades de tempos livres, específicas e distintas para 
jovens e adultos, nas Férias da Páscoa e de Verão, que registaram excelentes níveis de adesão.

12.327 visitAntes 
VIRAM A COlEçãO 
VISITÁVEl 
MuSEOlóGICA 

41.602 visitAntes 
NO MuSEu VIRTuAl 
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APOIO 
à COMuNIDADE

No decorrer de 2013 a RTP continuou a desenvolver a cidadania corporativa, nomeadamente através 
da cedência de espaço publicitário institucional. Foram diversas as causas e iniciativas sociais 
apoiadas nas áreas da solidariedade social, direitos humanos e desenvolvimento, saúde e vida 
saudável, cultura e ambiente. Mais uma vez, a RTP + foi o elo de ligação de algumas destas ações 
de responsabilidade social a que , regularmente, nos associamos. A RTP + sempre presente numa 
interpretação positiva da identidade institucional da RTP.

CIDADANIA NA RTP –  
PRINCIPAIS ÁREAS DE APOIO

PrinciPais áreas de aPoio

Solidariedade 
social

Direitos 
humanos e 
desenvolvimento

Saúde  
e vida saudável Cultura Ambiente

CIDADANIA NA RTP –  
PRINCIPAIS EIxOS DE INTERVENçãO

principAis eixos de intervenção

· Cedência de espaço publicitário institucional
· Promoção de Galas solidárias para angariação de fundos
· Eventos Internos
· Recolha de bens para instituições sociais
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APOIO 
à COMuNIDADE SOlIDARIEDADE

 SOCIAl 
PIRIlAMPO MÁGICO

Campanha anual com objetivo de angariar fundos para as CERCI, cooperativas que dão apoio 
a crianças com deficiência mental e com carências económicas. Em 2013, foi celebrado o 26º 
aniversário desta campanha. O Pirilampo Mágico é um projeto conjunto Antena 1/ RTP com a 
FENACERCI.

HERóIS DE PORTuGAl / RTP
Gala organizada pela RTP que teve como objetivo a angariação de fundos que reverteram a favor 
das famílias dos bombeiros vítimas dos incêndios florestais.

PEDITóRIO CARITAS
Entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, a Cáritas realizou em todo o país o seu peditório 
Público anual. Trata-se de uma iniciativa que integra a Semana Nacional Cáritas e que tem em 
vista a angariação de fundos para a resposta às solicitações de apoio social que chegam às cada 
Cáritas Diocesana. Mais de 5 mil voluntários estiveram envolvidos nesta campanha que percorreu 
as ruas, comunidades paroquiais e diversas superfícies comerciais. Também no domingo, dia 3 
de março, o peditório das celebrações eucarísticas reverteu a favor das Cáritas Diocesanas. 
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FuNDAçãO DO GIl CRI CRII
A RTP apoiou com divulgação a angariação de fundos a favor desta instituição. 

CONCERTO POR uM NOVO FuTuRO
O Concerto por um Novo Futuro teve lugar no Campo Pequeno, com o propósito de angariar 
fundos para a Associação Novo Futuro, que tem como missão apoiar crianças e jovens privados 
de um ambiente familiar adequado. 

ANGARIAçãO DE FuNDOS PARA A AMI
A Assistência Médica Internacional (AMI) celebrou o primeiro aniversário da marca SOS 
Pobreza, que inclui cerca de 30 bens de primeira necessidade vendidos a um preço considerado 
justo para os produtores e compradores. A marca pretende contribuir para a sustentabilidade 
económica, ambiental e social. 

BANCO AlIMENTAR CONTRA A FOME
Campanha anual de Recolha de alimentos a favor da causa, no âmbito da missão do Banco Alimentar. 

FREE THE CHIlDREN
Campanha de angariação de fundos a favor de crianças carenciadas, do Quénia. Organização 
internacional de solidariedade social, cuja angariação de fundos reverte para causas de 
crianças carenciadas. 

ExéRCITO DE SAlVAçãO
Campanha com angariação de fundo a favor da instituição. O Exército de Salvação é um 
movimento internacional. É um ramo evangélico da Igreja Cristã. A sua mensagem é baseada 
na Bíblia Sagrada. O seu ministério é motivado pelo amor de Deus. A sua missão é proclamar o 
Evangelho de Jesus Cristo e suprir as necessidades humanas em Seu nome, sem discriminação. 

ESPETÁCulO DE BENEFICIêNCIA 
ASSOCIAçõES AADVDN E ASSI
Angariação de fundos a favor desta instituição.

CRIANçAS E COMPANHIA 
A RTP juntou-se a um evento solidário que celebra o que há de mais especial no mundo... as 
crianças! Em direto do Museu da Eletricidade, com apresentação de Tânia Ribas de Oliveira 
e João Baião, a RTP em parceria com a Fundação EDP, a RTP juntou-se a mais um evento 
solidário em torno das crianças e das instituições que as apoiam. As receitas reverteram a 
favor de 3 instituições: Operação Nariz Vermelho, Fundação do Gil e Dentista do Bem. 

DE MãOS DADAS - COMuNIDADE VIDA E PAz
Recolha de mantas, roupas, alimentos perecíveis e produtos de higiene pessoal, em pontos de 
recolha da RTP/Sede.
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DIREITOS HuMANOS 
E DESENVOlVIMENTO 

ADDHu 2013
A ADDHU – Associação de Defesa dos Direitos Humanos - é uma ONGD Internacional (reconhecida 
e registada pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, como ONGD e Instituição de Utilidade Pública, ao abrigo dos artigos 8º e 12º da 
Lei 66/98 de 14 de Outubro), que trabalha no campo da defesa dos direitos humanos e ajuda 
humanitária. 

A RTP apoiou uma campanha de angariação de fundos para ajudar crianças em África, com 
divulgação no âmbito da Publicidade.

MêS DE PREVENçãO DOS MAuS  
TRATOS NA INFÂNCIA
 “Basta de maus tratos! Ajude-nos a proteger” foi o slogan escolhido para a campanha de 
prevenção dos maus tratos na Infância no concelho de Santiago do Cacém. Esta campanha, que 
a RTP divulgou, resulta de um protocolo de cooperação entre as seguintes entidades: Programas 
Escolhas, Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Perigo, Associação Intervir.Com, Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Santiago do Cacém.
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CAMPANHA DE RECIClAGEM  
DE RADIOGRAFIAS DA AMI
Apoio na divulgação da 18ª Campanha de Reciclagem de Radiografias, evento que a AMI 
promove anualmente, desde 1996. A AMI apela a que a população em geral contribua deixando 
as suas radiografias com mais de 5 anos ou aquelas que já não têm valor de diagnóstico, nos 
sacos disponíveis em qualquer farmácia, sem relatórios, envelopes ou folhas de papel. Cada 
tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de prata. A venda da prata ajuda a AMI a 
partir para aqueles pontos do mundo em que aconteçam catástrofes naturais ou onde a ajuda 
humanitária seja premente, e a melhorar ainda mais a assistência que prestamos aos mais 
desfavorecidos em Portugal. 

ASSOCIAçãO DE MulHERES  
CONTRA A VIOlêNCIA
No dia 22 de Agosto de 2013 foi lançada esta campanha assinalando o 20º aniversário da AMCV. 
Visou sensibilizar para a violência contra as mulheres, bem como recolher donativos para 
apoiar a defesa dos direitos das mulheres.

CAMPANHA CONTRA O BULLYiNG
Apoio na divulgação da campanha contra o bullying homofóbico. O bullying, de uma forma 
geral, está associado a tendências depressivas, a autoavaliação negativa e a desintegração 
social. No caso do bullying homofóbico, as consequências negativas sobre a saúde física e 
psicológica das vítimas agravam-se.

APOIO NA  
DIVulGAçãO DA  
18ª cAmpAnhA  
de reciclAgem  
de rAdiogrAfiAs, 
EVENTO quE A 
AMI PROMOVE 
ANuAlMENTE,  
DESDE 1996.
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SAúDE E VIDA 
SAuDÁVEl 
DIA INTERNACIONAl DAS DOENçAS RARAS
Conferência “RAROS SEM FRONTEIRAS: Realidade Nacional e Europeia”Alerta para doenças raras.

5.ª CORRIDA VENCER O CANCRO
A União Humanitária dos Doentes com Cancro, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com 
o apoio técnico da Sports High Performance realizou no Parque das Nações a 5ª edição da “Corrida 
Vencer o Cancro”, prova com vertente competitiva e vertente não competitiva na distância de 5 km. 

CANCRO DA MAMA - SOCIEDADE  
PORTuGuESA DE SENOlOGIA
Em Outubro, mês em que se assinala, mundialmente, a luta contra o cancro da mama, a RTP 
veiculou, em vários canais, o spot televisivo da campanha “Dou Mais Tempo À Vida”. Em vigor 
desde 2006, é um exemplo do esforço conjunto da Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS)  
e da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO). Estas duas instituições têm como objetivo único:  
a sensibilização da população portuguesa para o cancro da mama.
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GAlA SOlIDÁRIA PElO IPO-PORTO I  
PARA CuIDAR DE SI
Apoio à angariação de fundos para o IPO Porto. Mantendo esta focalização no doente,  
o IPO-Porto, instituto oncológico de referência internacional e com acrescida responsabilidade 
no desenvolvimento de novas formas de tratamento do cancro, tem assumido a missão de 
promover a atividade científica e de investigação de alta qualidade na área da oncologia.  
O espetáculo solidário promovido por esta instituição no Coliseu do Porto, permitiu angariar 
fundos que reverteram, na totalidade, para a investigação do cancro.

CASA GRANDE - ASSOCIAçãO PORTuGuESA 
SíNDROME DE ASPERGER
Angariação de fundos a favor da Associação. 

RETINOPATIA DIABéTICA
Campanha de proteção nacional para a saúde da visão. Sensibilização para a Retinopatia 
Diabética (RD), a principal manifestação ocular da diabetes. 

EDuCAR PARA A éTICA DO DESPORTO
O Plano Nacional de Ética no Desporto lançou uma iniciativa dirigida a pais e educadores, 
pela importância que estes públicos têm na formação para os valores no desporto. 
Uma oportunidade para olharmos para o que se tem feito pela educação para o desporto e 
pelo desporto na educação. Como se descobrem talentos desportivos dentro da escola? 
Como se concilia competição com outras exigências escolares? Na prática desportiva como se 
transmitem valores éticos? Como se incentiva uma prática desportiva livre de doping? É possível 
ter uma carreira no desporto, em Portugal? A RTP apoiou com divulgação no âmbito da 
Publicidade Institucional. 

CORRIDA SOlIDÁRIA MERCER RuN4PEOPlE
Foram cerca de mil os participantes da Mercer Run4People que, através da corrida ou da 
caminhada, se juntaram a esta iniciativa que visava celebrar os 20 anos da Mercer em Portugal 
e promover o ativo mais importante das organizações - As Pessoas. Adicionalmente, esta 
corrida também ficou marcada pelo carácter solidário, dado que parte das receitas revertiam 
para a instituição Ajuda de Berço. 

APRENDER SAúDE: ENTRE AS PlANTAS  
E OS MEDICAMENTO
Divulgação do trabalho do Observatório de Interações Planta – Medicamento (OIPM/FFUC), que 
tem um grupo de investigação associado ao Projeto “IciPlant – Interações entre Citostáticos e 
Plantas” desde 2009. A iniciativa decorre entre a Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Coimbra e o Instituto Português de Oncologia de Coimbra“IPOCFG, E.P.E.”. 
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CAT DOG BuS
Apoio à campanha de sensibilização do CAT DOG BUS. Nesta iniciativa um autocarro circulou 
por Lisboa, Porto, Gaia, Sintra e Cascais com uma equipa de médicos veterinários, disponíveis 
para receber cães e gatos, para um rastreio gratuito de aconselhamento.

CAMPANHA VIDA SAuDÁVEl / RTP
Há pequenos hábitos que contribuem para uma vida mais saudável. Até no trabalho é possível 
criar rotinas que contribuem para o nosso bem-estar. Subir escadas, por exemplo. Um contributo 
significativo para os 30 minutos de exercício mínimo diário. Para esclarecer um pouco mais sobre 
estes pequenos hábitos que fazem toda a diferença, a RTP lançou no passado mês de dezembro, 
a campanha “Algumas escadas por dia. Imagine o bem que lhe fazia”.

Maratona da Saúde, iniciativa inédita em Portugal, 
que visa sensibilizar a sociedade a angariar fundos  
para a investigação biomédica essencial no combate  
às doenças ainda sem cura, deu os primeiros passos  
em finais de 2013, numa parceria com o Instituto Gulbenkian 
de Ciência, a Portugal Telecom, a Comissão Nacional  
da Unesco, entre outros. Ao longo de 2014 a Maratona da 
Saúde vai integrar, para além de eventos televisivos, uma 
série de iniciativas locais, ao longo de todo o ano,  
no território continental e ilhas.
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lISBON OPEN HOuSE:  
RTP ABRIu AS PORTAS AOS CuRIOSOS
No dia 5 de outubro a RTP abriu as portas ao público, com visitas ,com a duração de duas horas, 
em que os 550 visitantes ficaram a conhecer alguns dos sítios mais importantes (e curiosos!) da 
Rádio e Televisão de Portugal: os Estúdios da Televisão e da Rádio, o Museu da RTP e os Estúdios 
de Produção. 

De manhã duas das visitas foram orientadas pelo Arquiteto Frederico Valssassina, autor do novo 
edifício da RTP e as restantes por trabalhadores da casa, em regime de voluntariado.

CulTuRA
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AMBIENTE 
FOGOS FlORESTAIS
Campanha de Prevenção dos Incêndios Florestais e Movimento Eco que têm como objetivos: 
valorizar a floresta, consciencializar a sociedade civil para a necessidade de preservação da 
floresta, mobilizar o cidadão para a prática de atitudes de prevenção dos incêndios florestais e de 
diminuição de comportamentos de risco, desafiar as empresas a participarem num Movimento 
coletivo de responsabilidade social em prol da valorização da floresta, reduzir o nº de ocorrências 
e diminuir a área ardida.

SEMANA EuROPEIA DA MOBIlIDADE
Apoio à edição de 2013 da Semana Europeia da Mobilidade concentra-se num tema específico 
relacionado com a mobilidade sustentável. Este ano a campanha esteve essencialmente focada na 
qualidade do ar dando um ênfase muito particular ao papel dos cidadãos nesta matéria. 

SOCIEDADE PONTO VERDE - RECIClAR
A Sociedade Ponto Verde (SPV) lançou a “Missão Reciclar”, um projeto de sensibilização para a 
reciclagem de resíduos de embalagens que envolve a distribuição de mais de 340 mil ecopontos 
domésticos (ecobags) a nível nacional, naquela que será a maior ação de sensibilização de lares de 
sempre. A RTP apoiou com divulgação no âmbito da Publicidade Institucional. Inclusão do logótipo 
RTP nos vários materiais de comunicação.

DIA VERDE NOS JARDINS DO MuSEu  
DA ElETRICIDADE
Pela terceira vez consecutiva, os Jardins do Museu da Eletricidade acolheram mais uma edição do Dia 
Verde. Esta grande eco-festa foi um encontro para toda a família que celebra a sustentabilidade através 
de workshops, atividades lúdicas e brincadeiras para os mais novos, tais como mercados de produtos 
biológicos, de 2ª mão e de trocas, música e animação de rua, workshops de bem-estar, alimentação 
saudável e atividades para os mais novos. Na primeira edição de 2013 o Dia Verde reforçou também a 
dimensão social da sustentabilidade, apostando em duas propostas verdadeiramente inclusivas: hora 
do conto cantado para todos, com presença da cantora Paula Teixeira, acompanhada por interpretação 
em língua gestual; e a mega aula de Taekwondo Songahm, organizada pela Associação Portuguesa de 
Taekwondo Songahm, que, sem barreiras físicas, é aberta à participação de todos, nomeadamente de 
crianças com algum tipo de deficiência.

CulTuRA
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EquIPA RTP 

As políticas de recursos humanos na RTP têm tido, ao longo dos anos, a preocupação de preservar a 
igualdade de oportunidades e a não discriminação com o objetivo de uma gestão adequada do  
capital humano, bem como a valorização individual dos recursos humanos. No decorrer de 2013  
foram desenvolvidas inúmeras iniciativas uma vez que a DRH é um dos pilares cruciais do 
Programa de Desenvolvimento e Redimensionamento (PDR) da RTP com destaque para o projeto 
de transformação, que teve apoio especializado na sua coordenação e execução, cujo objetivo 
principal foi dar apoio ao Programa de Desenvolvimento e Redimensionamento da RTP. Em 2013, o 
Centro de Formação foi integrado na Direção de Recursos Humanos sendo revistas as suas funções, 
atribuições e missão, assegurando atualmente não só a formação profissional, mas ainda os  
processos de acolhimento e integração de novos trabalhadores e estagiários, coordenação dos 
programas de estágio da RTP, bem como projetos especiais como novas edições da Academia RTP.

A temática da igualdade de género tem sido tratada de forma continuada na RTP, desde a 
década de 80 e a sua relevância e premência prendem-se, em grande parte, com a natureza da 
empresa, que se caracteriza por uma atividade permanente e em laboração contínua, dependente 
dos acontecimentos da atualidade, bem como núcleos familiares entre os trabalhadores. 
Neste âmbito, no dia 18 de Fevereiro de 2013, a RTP assinou o Acordo de Adesão do Fórum 
Empresas para a Igualdade de Género- o Nosso Compromisso, promovido pela CITE, onde nos 
comprometemos com várias medidas naquele âmbito. A RTP juntou-se assim a 20 empresas dos  
setores privado, público e cooperativo, que decidiram unir esforços no sentido de trabalhar por 
uma maior equidade e diversidade de oportunidades profissionais, em benefício da igualdade 
profissional. Na RTP, acreditamos que a igualdade de género contribui para o seu crescimento 
económico e desenvolvimento sustentável das Empresas e da nossa própria organização, em 
particular. No âmbito daquele acordo decorreram em Lisboa e no Monte da Virgem duas ações 
sobre a temática de uma cultura organizacional socialmente responsável. Neste sentido foram 
desenhadas novas medidas que complementaram ou deram continuidade ao Acordo assinado em 
2013, tendo sido assinado um Aditamento àquele Acordo, em 27 de Março de 2014.
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Para concretizar a sua aspiração, inscrita no PDR, de ser um dos melhores players mundial  
do setor dos media, com enfoque no crescimento sustentável e no desempenho de excelência 
a RTP encontra-se num processo de mudança da sua estratégia e cultura e tem como principal 
desafio a execução da nova estratégia através do envolvimento e compromisso dos seus 
colaboradores, sendo que cada trabalhador deverá ser um gestor e agente de mudança.

PERFIl DA EquIPA RTP
Em 2013 a equipa da RTP apresentava um total de 1818 colaboradores, menos 11% que em 
2012. 99% dos colaboradores trabalham nas delegações nacionais da RTP As delegações 
internacionais têm um total de 12 colaboradores. A variação no número de colaboradores  
por delegações desceu 11% em Lisboa e no Porto, e 10% nas outras delegações nacionais.  
O número de colaboradores nas delegações internacionais manteve-se face a 2012. Todos  
os gestores de topo da empresa são portugueses.

DISTRIBuIçãO DOS COlABORADORES 2013

2010 2011 2012 2013

15,0 14,0 12,0 12,0

2.209,0
2.050,0 2.024,0

1.806,0

DELEGAÇÕES INTERNACIONAIS
DELEGAÇÕES NACIONAIS

DISTRIBuIçãO GEOGRÁFICA

1%
OuTROS 

INTERNACIONAIS

17%
OuTROS

16%
PORTO

66%
lISBOA

1.818 COlABORADORES
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Em termos de género, 60% são homens e 40% mulheres. Em 2013 a faixa etária preponderante 
são os 30-50, onde se incluem 64% dos colaboradores da RTP, seguida dos colaboradores com 
mais de 50 anos, que representam 34%. Na faixa etária com menos de 30 anos estão apenas 2% 
dos membros da equipa.

CARATERIzAçãO DA EquIPA POR CATEGORIA 
PROFISSIONAl E GéNERO 

HOMENS MULHERES
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As taxas de entrada diminuíram em 2013 face ao ano anterior, sendo que o valor é maior para 
os colaboradores com menos de 30 anos e para os homens. A taxa de saída aumentou de 1,26% 
para 13,20% em 2013. As maiores taxas verificaram-se em colaboradores com mais de 50 anos, 
tendo ainda sido mais elevada nos homens do que nas mulheres. 

2010 2011 2012 2013

Taxa de entrada

Com menos de 30 anos 30,36% 30,61% 23,08% 3,57%

Dos 30 aos 50 anos anos 1,64% 1,54% 1,17% 0,16%

Com mais de 50 anos 0,00% 0,68% 0,47% 0,00%

Homens 1,55% 2,15% 1,45% 0,27%

Mulheres 2,42% 1,73% 1,26% 0,00%

Total 1,89% 1,99% 1,36% 0,17%

Taxa de saída

Com menos de 30 anos 14,29% 24,49% 10,26% 7,14%

Dos 30 aos 50 anos anos 1,38% 2,59% 1,03% 4,65%

Com mais de 50 anos 11,35% 26,32% 5,84% 34,29%

Homens 5,01% 10,37% 2,33% 14,65%

Mulheres 3,92% 9,14% 3,27% 10,99%

Total 1,53% 3,59% 1,26% 13,20%

100% tAxA  
DE RETENçãO DE 
COlABORADORES, 
12 MESES APóS 
REGRESSO  
DA lICENçA
PARENTAl
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Nº DE COLABORADORES COM
DIREITO A LICENÇA PARENTAL 

Nº DE COLABORADORES QUE
USUFRUIRAM DA LICENÇA PARENTAL

Nº DE COLABORADORES QUE
REGRESSARAM À RTP APÓS
A LICENÇA PARENTAL

Nº DE COLABORADORES QUE
PERMANECERAM MAIS DE 12 MESES 
NA RTP APÓS LICENÇA PARENTAL

MULHERES HOMENS
2013

719

21 2121

1.099 

45 45 44

2012
MULHERES HOMENS

794

16 16 16

1.242

39 39 39

2011
MULHERES HOMENS

810

26 26 26

1.254

43 43 42

2010
MULHERES HOMENS

867

34 34 34

1.357

39 39 36

DIREITO E uSuFRuTO DA lICENçA PARENTAl

Em 2013, à semelhança dos anos anteriores, todos os colaboradores que usufruíram de licença 
parental regressaram à RTP. A taxa de retenção de colaboradores, 12 meses após o regresso 
da licença, é de 100%.

A tAxA de retenção  
DE COlABORADORES,  
12 MESES APóS 
O REGRESSO DA 
lICENçA, é DE 100%.
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DESENVOlVIMENTO 
A RTP continuou a investir, em 2013, na formação de competências da sua equipa, embora se 
tenha registado um decréscimo de 36% das horas de formação ministradas face a 2012, embora 
se tenha registado um crescimento em áreas críticas para a empresa, como o jornalismo e gestão 
e administração. Das 6.381 horas de formação, 42% foi na área do jornalismo e reportagem, com 
uma variação de mais 231% face ao ano anterior. A área de gestão e administração, que teve 
um peso de 23% de horas formativas, registou u aumento de 92% face a 2012. Os audiovisuais 
representaram 13% das horas formativas, embora tenha conhecido uma diminuição de 67% nas 
horas totais de formação face ao ano anterior

HORAS DE FORMAçãO EM 2013  
POR ÁREA FORMATIVA 

TOTAL DE HORAS
DE FORMAÇÃO

OUTRO GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO

JORNALISMO E 
REPORTAGEM

DIREITO ELECTRÓNICA E 
AUTOMAÇÃO

AUDIOVISUAIS E 
PRODUÇÃO DOS 

MEDIA

INFORMÁTICA NA 
ÓTICA DO 

UTILIZADOR

BIBLIOTECONOMIA,
ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO

21.093
20.998

10.725

6.831
5.714

615355
893

288 391 28 72 45
1.397

808
1.551

4.960

3.090

867

2.872

1.418 1.329
2.246

235

2.930 2.174
1.761

0

5.606

9.361

2.748

916
132

1.725
2.829

293

20112010 20132012
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A categoria profissional com maior volume de horas de formação em 2013 foi o jornalismo, com 
um peso de 51% e um aumento de 415% face a 2012. A gestão foi a 2.ª categoria profissional 
com maior número de horas, com peso de 23% e um aumento de 12% face ao ano anterior. 
Os colaboradores da área das artes visuais tiveram também mais 15% de horas formativas 
face a 2012. As maiores reduções de formação face a 2012 registaram-se nas categorias de 
manutenção técnica, operações e sistemas e sistema de informação e multimédia, onde se 
verificaram reduções de 99% nas duas primeiras e 94% na última.

Tendo em consideração o número de colaboradores por categoria profissional verificamos que 
os colaboradores da área de gestão são os que têm um índice de horas por colaborador mais 
elevado, seguido da área dos especialistas e administrativos e similares. 

HORAS DE FORMAçãO EM 2013  
POR CATEGORIA PROFISSIONAl

6.381 horAs  
DE FORMAçãO

2010 201320122011

GESTÃO ESPECIALISTA DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVO

JORNALISMO PRODUÇÃO DE 
PROGRAMAS

OPERAÇÃO E 
SISTEMAS

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 
E MULTIMÉDIA

MANUTENÇÃO 
TÉCNICA

ARTES 
VISUAIS

MANUTENÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS 

E APOIO AOS 
SERVIÇOS

ADMINISTRATIVA
E SIMILARES

988

2.530

1.399
1.566

2.894

4.861

2.063

370

795

1.536

1.979

593

184 147 89 24

3.502 3.563

671

3.454

5.319

2.428

907

399

5.624

3.425

1.844

21

335

1.127

725

43

1.195 1.220

731

7
180 95

290 334

77 67 27 21
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A análise à formação por género evidencia que, em 2013, os homens usufruíram de mais horas 
de formação face às mulheres. A regressão verificada neste indicador ocorre depois de em 2011 
e 2012 ter existido um aumento no número de horas de formação das mulheres. 

HORAS DE FORMAçãO POR CATEGORIA  
(HORAS/COlABORADOR)

HORAS DE FORMAçãO POR GéNERO
(HORAS/COlABORADOR)

Como forma de valorização do seu capital humano, em 2013 a RTP deu ainda continuidade  
à estratégia de colmatação de necessidades internas de pessoas através do reaproveitamento 
das competências internas e fomentou a mobilidade interna.

A RTP mantém ainda um programa de atribuição de bolsas para quadros da RTP em  
pós-graduações no Instituto Jurídico da Comunicação da Universidade de Coimbra.

2010 201320122011

GESTÃO ESPECIALISTA DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVO

JORNALISMO PRODUÇÃO DE 
PROGRAMAS

OPERAÇÃO E 
SISTEMAS

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 
E MULTIMÉDIA

MANUTENÇÃO 
TÉCNICA

ARTES 
VISUAIS

MANUTENÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS 

E APOIO AOS 
SERVIÇOS

ADMINISTRATIVA
E SIMILARES

4

13

7

10

22

36

15

3 3

7

10

3 3 3
2

0

6
7 7

1

13

7

3

1

14

9

5

0

11

33

20

1

11
12

8

0

4

2

7

10

2
3

1 1

2010 2011 2012 2013

3.135

5.433

8.775

7.206

3.696,76

5.292

12.225

13.888

FEMININO
MASCULINO
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ENVOlVIMENTO DE COlABORADORES 
A RTP desenvolve inúmeras iniciativas de diálogo e envolvimento com os colaboradores. 
Para além das iniciativas realizadas institucionalmente, a RTP apoia as iniciativas da Casa do 
Pessoal e das duas Associações de Reformados (Televisão e Rádio) que desenvolvem ações 
para os colaboradores e ex-colaboradores da empresa.

“nós rtp” - lAnçAmento de neWsletter internA
Em Dezembro de 2013 foi lançada uma Newsletter interna “NÓS RTP” que, mensalmente, responde 
às necessidades internas, incrementa o fluxo da informação dando voz a todos os trabalhadores e 
potencia o conhecimento de toda a atividade da RTP. A Newsletter pretende ser uma comunicação 
de “Portas Abertas” em que se promove o diálogo, partilham-se ideias e conhecimentos.

cAsA do pessoAl
Fundada em 1959, a Casa do Pessoal desenvolve iniciativas no âmbito da promoção cultural, 
desportiva, recreativa e social dos seus Associados.

A Casa do Pessoal desenvolveu, ao longo do ano, as suas atividades culturais, desportivas, 
recreativas e sociais. Das ações destacam-se as colónias de férias, uma das mais marcantes 
e exigentes atividades da Casa do Pessoal, sempre com reconhecido sucesso, e em que 
participaram 190 crianças e jovens, bem como a distribuição de 20 cabazes de Natal. Também o 
Dia Internacional da Mulher, o Dia Europeu da Alimentação Saudável e o Dia mundial da Criança 
foram comemorados com ações e iniciativas diversas. 

A Casa do Pessoal colaborou ainda com a empresa em várias atividades como o Concurso de 
desenhos no âmbito da Conciliação da Vida profissional e da Vida Familiar, a Campanha de Vida 
Saudável, o Circo de Natal e o Jantar de Natal RTP +. Neste jantar em que foram convidados, pela 
primeira vez, todos os funcionários da empresa, participaram 762 pessoas, entre trabalhadores 
e reformados. Tratou-se de uma iniciativa marcante e de sucesso, em que foram também 
homenageados os trabalhadores, com 25, 35 e 40 anos de antiguidade. Cada participante contribui 
com € 5.00 para a Casa Pia, instituição que acolhe crianças e adolescentes desprovidos de um meio 
familiar adequado.

Em 2013 a Casa do Pessoal lançou ainda as iniciativas Clube do Livro, que promove o empréstimo e 
troca de livros, e o Banco de Livros Escolares, para troca e oferta de livros escolares.
À semelhança das Associações de Reformados, a Casa de Pessoal desenvolve a sua atividade 
em instalações cedidas pela empresa, e conta com um subsídio anual de € 140.000 para apoio às 
suas múltiplas iniciativas.

AssociAção de reformAdos e pensionistAs
A Associação de Reformados e Pensionistas da RTP (ARP/RTP) completou 25 anos no dia 25 de 
Outubro de 2013 e conta, atualmente, com 420 associados. Em 2013 destaca-se, na sua atividade, 
o Plano de Ação Social (PAS), lançado em 2010, e do qual têm vindo a beneficiar Associados 
mais carenciados, através da atribuição de comparticipações para que possam fazer face a 
despesas com médicos, medicamentos, doenças prolongadas, invalidez, etc. Esta associação 
dispõe ainda de algum mobiliário médico-assistencial para cedência a quem dele necessite. Há, 
na programação anual da ARP/RTP, dois encontros que sempre registam grande adesão dos 
Associados. O primeiro, de organização mais recente (realizou-se, pela primeira vez, em 2009), 
homenageia os que atingiram, ou já ultrapassaram, os 80 anos e, por isso mesmo, se designa 
“Idade Maior”. O outro convívio, designado “Encontro Anual”, é já uma tradição que torna possível 
a reunião de Associados das áreas geográficas de Lisboa e Porto. 

Já a Associação de Apesentados e Reformados da RDP, que conta também 25 anos de existência, 
organizou, para além dos 5 convívios culturais e lúdicos, atividades de voluntariado, cujo núcleo foi 
formado em 2009, tendo sido apoiados, em 2013, mais de 30 colegas carenciados, prestando-se um 
total de 720 assistências. Esta associação estabeleceu ainda uma série de acordos médicos que 
complementam o sistema da ADSE. Ambas as Associações dispõem de instalações, na Sede, cedidas 
pela empresa e contam ainda com um subsídio anual de € 23.250,00, para apoio às suas atividades.
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SAúDE 
E SEGuRANçA 
Decorrente do dever da empresa em proporcionar boas condições de higiene, saúde 
e segurança no trabalho, a RTP assegura3:
· A existência de um Plano de Saúde para os colaboradores e familiares;
·  A atribuição de um complemento do subsídio de doença destinado a trabalhadores com 

situação de baixa por doença;
· Seguro de Reforma;
·  Seguro de Acidentes Pessoais (com o dobro do valor para trabalhadores expostos  

a situações de risco);
·  A possibilidade de o colaborador recusar a prestação de trabalho suplementar, invocando 

motivos atendíveis e horário por turnos, desde que comprove a impossibilidade por motivo de 
doença verificada pelos serviços de medicina ocupacional;

·  Existência de um Grupo de trabalho de SHST: que tem por objetivo identificar, de forma 
contínua, medidas de melhoria das condições de saúde e segurança oferecidas aos 
colaboradores. Este é constituído por um representante da área de segurança, um 
representante da área de logística/edifícios, bem como dois representantes da área de 
recursos humanos;

·  Contratualização da prestação de serviços externos certificados tanto no âmbito da segurança 
no trabalho como no da saúde. 

3Os primeiros 5 tópicos referem-se a condições que decorrem dos Contratos Coletivos de Trabalho.
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Neste ano foi dada continuidade à forma de trabalhar seguida nos anos anteriores, corrigindo 
as insuficiências detetadas pela PT PRO nos relatórios anualmente elaborados. No entanto, 
em face do volume das responsabilidades e da falta de resposta legal, foi dado um passo 
importante no sentido da profissionalização da atividade através da contratação de uma 
entidade para a prestação de serviços no âmbito da HST. Os serviços contratados incluem o 
“serviço externo” de técnicos de segurança, o acompanhamento das atividades da conservação 
e manutenção, relatórios técnicos diversos de análise, Coordenação de Segurança em Obra,  
etc. A RTP passou a estar dotada de um serviço de acompanhamento profissional das 
atividades de SHT, enquadrada na Área de Infraestruturas da DC.

principAis indicAdores de sAúde e segurAnçA
À semelhança de anos anteriores não existiram óbitos devido a acidentes ou doenças 
profissionais. A taxa de dias perdidos aumentou em 2013, apesar da taxa de acidentes ter 
diminuído, o que significa que a gravidade dos acidentes foi maior. A taxa de absentismo 
reduziu 4 p.p. em 2013 face ao ano anterior.

Para além das Consultas de Nutrição promovidas pela Casa do Pessoal (ver capítulo 
Envolvimento dos Colaboradores), em 2013 21 colaboradores participaram em ações de 
formação de prevenção e controlo de risco relacionados com a SHST.e 9 participaram numa 
ação de rastreio da voz. 

INDICADORES DE SAúDE E SEGuRANçA

2010 2011 2012 2013

Taxa de acidentes 4,8 5,3 6,6 6

Taxa de dias perdidos por 
acidente profissional 114,2 183,4 173,3 242

Taxa de absentismo 0,20% 0,15% 0,12% 0,8%

N.º óbitos relacionados 
com o trabalho 0 0 0 0

0,6% vAlor  
DA DIMINuIçãO  
DA TAxA  
DE ACIDENTES  
EM 2013



105

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

BENEFíCIOS 
E RECONHECIMENTO 

Além da remuneração base, a RTP recompensa o trabalho e dedicação dos seus colaboradores 
com um alargado e competitivo conjunto de benefícios:
·  Centro de Atendimento para todos os Trabalhadores – Lisboa e Porto – telefónico, presencial 

e eletrónico;
·  Plano de Prestação de Cuidados de Saúde. A assistência é prestada nos serviços Clínicos da 

Empresa e pela rede de entidades convencionadas;
·  Apoio a familiares Deficientes;
·  Gestão de Serviços de Restauração (Restaurantes e Cafetarias);
·  Apoio e Atendimento a situações de carência social;
·  Homenagem a Colaboradores (consagração de carreira- 25, 35 e 40 anos de carreira) e 

Convívio com Reformados;
·  Festa de Natal para os filhos dos colaboradores que completem até 12 anos até 31 de 

dezembro;
·  Refeições de Natal e de Fim de Ano (para os colaboradores em serviço nos dias 24 - jantar - 

25 e 31 de dezembro – jantar e 1 de janeiro);
·  Programas de estágios curriculares e profissionais. 
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TOTAl DOS BENEFíCIOS A COlABORADORES 
(EuROS)

REMuNERAçãO (%)
Os rácios demonstram que de uma forma geral as mulheres usufruem de menores salários 
base que os homens, sobretudo nas áreas de sistemas de informação e multimédia, produção 
de programas e gestão. As categorias manutenção técnica e Jornalismo e manutenção de 
infraestruturas e apoio aos serviços tiveram uma redução positiva neste rácio em 2013 de 66%, 
55%, e 52%, respetivamente. Na área da gestão e da produção verificaram-se aumentos de 47% 
e 5%, respetivamente.

O salário mais baixo praticado pela RTP é 1,42 vezes superior ao salário mínimo nacional. 

2011

3.712.045,29

2010

3.773.917,16

2013

3.272.890,2

2012

3.547.390,85

3,7 m. euros
VAlOR  
DOS BENEFíCIOS 
CONCEDIDOS AOS 
COlABORADORES 

1,42 do sAlário  
MAIS BAIxO  
DA RTP FACE  
AO SAlÁRIO  
MíNIMO NACIONAl
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ASSOCIAçãO 
E NEGOCIAçãO 
COlETIVA 
Quase a totalidade dos colaboradores da RTP estão cobertos pelo Acordo de Empresa, tendo 
direito à negociação coletiva por via do Contrato Coletivo de Trabalho. 

Neste âmbito, a Empresa cumpre a lei geral no que respeita à liberdade de associação e de 
negociação coletiva.

Em relação às atividades sindicais e da Comissão de Trabalhadores, a empresa faculta 
instalações e meios técnicos para a realização de reuniões e de plenários de trabalhadores, 
estando previsto no Acordo de Empresa:
a)  o direito ao desenvolvimento da atividade sindical no interior da Empresa, nos termos legais, 

bem como a possibilidade de proceder à transferência de parte ou da totalidade do crédito 
de horas a favor de outros delegados na mesma associação sindical; 

b)  a garantia, dentro dos limites legais, aos dirigentes e delegados sindicais e aos trabalhadores 
com funções na Comissão de Trabalhadores o exercício normal destes cargos, sem perda de 
quaisquer direitos ou regalias decorrentes ou não da prestação efetiva de trabalho;

c)  Prestar às associações sindicais, sempre que o solicitem, os esclarecimentos referentes 
às relações de trabalho na Empresa;

d) Deduzir às retribuições dos trabalhadores, nos termos da Lei, as quotizações sindicais.
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O Acordo de Empresa da RTP contempla matérias relativas a saúde e segurança, 
nomeadamente:
· Plano de saúde para os trabalhadores e familiares;
·  Complemento do subsídio de doença destinado a trabalhadores com situação de baixa por 

doença;
· Seguro de reforma;
·  Seguro de acidentes pessoal (com o dobro do valor para trabalhadores expostos a 

situações de risco);
·  O dever da Empresa de proporcionar aos trabalhadores boas condições de higiene, saúde e 

segurança no trabalho;
·  Prevê, ainda, que o trabalhador possa recusar a prestação de trabalho suplementar, 

invocando motivos atendíveis e horário por turnos desde que comprove a impossibilidade, 
por motivo de doença verificada pelos serviços de medicina Ocupacional.

Decorrente do dever da Empresa de proporcionar boas condições de higiene, saúde e segurança 
no trabalho, são regularmente realizadas ações de formação em higiene e segurança no trabalho.

Em Março de 2013 a RTP denunciou os três acordos de empresa que tinha convencionado e 
manifestou a intenção de celebrar um novo acordo de empresa adaptado à “atual realidade“ 
da RTP.

% DE COlABORADORES POR ACORDOS  
DE NEGOCIAçãO COlETIVA

DELEGAÇÕES 
INTERNACIONAIS/

ENVIADOS ESPECIAIS

DELEGAÇÕES 
NACIONAIS

86%

100%

SãO REGulARMENTE 
REAlIzADAS AçõES 
DE FORMAçãO  
EM higiene 
e segurAnçA no 
trAbAlho.
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EFICIêNCIA 
ENERGéTICA 
O consumo total de Energia (direta e indireta) tem vindo a seguir uma tendência decrescente, 
tendo atingido, em 2013, 106.614 GJ.

A redução anual em 2013 foi de 7%, tendo para isso contribuído uma redução de 12% da energia 
direta, proveniente do consumo de combustíveis, e de 6% da energia indireta, resultante do 
consumo de eletricidade.

Quanto à eletricidade verificou-se a nível nacional uma redução de 6% e ao nível internacional uma  
redução de 34%. Esta última resulta de reduções muito significativas em todas as delegações 
internacionais. 

-7% CONSuMO 
ENERGIA  
EM 2013
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CONSuMO DE ENERGIA (GJ)

ElETRICIDADE POR FONTE PRIMÁRIA (GJ)

118.660 117.369 114.650
106.614

2010 2011 2012 2013

-7%

2010 2011 2012 2013

96.333 95.487 94.903
89.264

17.35019.74721.88222.328

ENERGIA INDIRECTA 
(ELECTRICIDADE)

ENERGIA DIRECTA
(COMBUSTÍVEIS)

10.585
COGERAçãO FóSSIl

4.855
OuTROS RENOVÁVEIS

43.496
EólICA

1.803
RESíDuOS SólIDOS 

uRBANOS

3.746
COGERAçãO RENOVÁVEl

2.704
GÁS NATuRAl

57
FuElólEO

9.046
CARVãO

10.978

1.992

HíDRICA

NuClEAR
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Nas suas operações, a RTP utiliza diversos tipos de combustível, que contribuem para o total 
de energia direta consumida, nomeadamente: gasóleo, gasolina e gás natural (apenas na 
delegações de Lisboa e Porto).

O consumo de energia direta manteve a tendência de redução que tem vindo a apresentar-se 
desde 2010, atingindo, em 2013, 17.350 GJ. Face ao ano anterior o decréscimo do consumo foi 
de 12%, contribuindo sobretudo para este valor a redução de 14% do consumo de gasóleo. Este 
combustível representa 95% do consumo de energia direta da RTP.

De referir que em 2013, na Sede da RTP, foi implementado um programa de manutenção que 
permitiu uma redução de 27% do consumo de gás natural nestas instalações.

Ao nível nacional a redução do consumo de energia direta foi de 18%.

CONSuMO DE COMBuSTíVEIS (GJ)

22.327,512
21.882,438

19.746,520

17.349,598

2010 2011 2012 2013

-12%

2010 2011 2012 2013

GÁS NATURAL GASOLINA GASÓLEO

5,45
844,94

21.477 20.999

19.105

16.503

5,56 6,57 4,98
878,36 634,92 841,68

-12% consumo  
COMBuSTíVEIS  
EM 2013
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MEDIDAS DE REFORçO  
DA EFICIêNCIA ENERGéTICA
Têm vindo a ser implementadas ao longo do tempo medidas de racionalização da energia, 
permitindo salvaguardar o ambiente e simultaneamente obter ganhos ao nível da fatura energética.

Alguns exemplos de medidas que têm permitido reduções no consumo de eletricidade são a 
substituição progressiva de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo consumo, 
programação da iluminação exterior de acordo com as necessidades (horários de trabalho) e 
sensibilização dos colaboradores para um uso mais racional da energia, para a utilização 
correta dos equipamentos de iluminação e para a opção da luz natural, sempre que possível, 
em detrimento da iluminação artificial.

Além da redução do consumo de eletricidade, a RTP tem vindo também a implementar medidas 
com vista à redução energética da sua frota automóvel. Assim, tem promovido um controlo mais 
rigoroso da gestão dos seus veículos automóveis e a aplicação de medidas de racionalização da 
despesa nesta área. Tem procurado realizar um melhor planeamento dos seus meios, alterando 
a sua frota para um menor n.º de veículos, optando por viaturas que pela sua polivalência 
permitam servir necessidades de mais utilizadores, e simultaneamente escolhendo veículos com 
menor cilindrada e mais eficientes, emitindo menos gases poluentes.

EMISSõES
Verifica-se uma tendência para a redução das emissões de CO2, como consequência da redução dos 
consumos energéticos, quer em termos de eletricidade, quer do consumo da frota automóvel, bem 
como das viagens em serviço (avião e comboio). Em 2013 a redução das emissões totais foi de 17%.

As emissões de âmbito 1, que são fruto do consumo de combustíveis (frota e geradores) e de fugas 
de gases refrigerantes de equipamentos de ar condicionado, atingiram 1.282 ton CO2e, apresentando 
uma redução de 12% relativamente ao ano 2012. As emissões de âmbito 2 (que resultam da compra 
de eletricidade) apresentam uma redução de 6% atingindo 5.678 ton CO2e. Estas correspondem a 
77% do total de emissões da RTP. As emissões de âmbito 3, reduziram para 373 ton CO2e, ie, cerca 
de 71% face a 2012. Esta redução deveu-se à diminuição dos Km percorridos em viagens de avião 
(-72%) e de comboio (-33%).

EMISSõES DE GEE (TON CO2e)

-17% emissões  
DE CO2 2010

1.656 1.623 1.462 1.282

6.155 6.286
6.037

5.678

201320122011

EMISSÕES DE ÂMBITO 1: 
EMISSÕES DIRETAS DE GEE

EMISSÕES DE ÂMBITO 2: 
EMISSÕES INDIRETAS DE GEE

EMISSÕES DE ÂMBITO 3: 
OUTRAS EMISSÕES 
INDIRETAS DE GEE

594 737

1.308

373
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Âmbito 1: Inclui as emissões de GEE que decorrem da utilização de combustíveis pela frota e de fugas de gases de refrigeração 
de equipamentos de ar condicionado.
Âmbito 2: Integra as emissões de GEE que resultam da produção de eletricidade adquirida e consumida pela RTP.
Âmbito 3: Inclui todas as outras emissões indiretas de GEE que são uma consequência das atividades da empresa, mas que 
ocorrem em fontes que não pertencem ou não são controladas pela empresa. Neste caso, incluem-se as emissões decorrentes 
de viagens dos colaboradores ao serviço da empresa em comboio ou avião.

EMISSõES 2013 (%)

n.º de km 
Percorridos  
em viagens 

 2010  2011  2012  2013

 Avião  4.166.830  5.148.633  9.152.813  2.580.461

 Comboio  65.924  120.632  184.456 123.339

kPi - emissões  
das deslocações 
(ton co2e)

 2010  2011  2012  2013

Avião 590  730  1.297  366

Comboio  4  7  11  7

Total  594  737  1.308  373

OuTRAS EMISSõES
Este ano, pela primeira vez são apresentadas as emissões dos gases NOx e SO2 que resultam do 
consumo de combustíveis utilizados pela RTP nas suas operações. A tendência de redução do 
consumo de combustíveis verifica-se consequentemente na redução das emissões dos 2 gases, 
com 12% ao nível do NOx com 376 ton emitidas e 13% ao nível do SO2 com 97 ton emitidas.

373; 5 %
emissões de âmbito 3: 
OuTRAS EMISSõES INDIRETAS DE GEE

1.282; 18 %

5.678; 77 %

emissões de âmbito 1: 
EMISSõES DIRETAS DE GEE

emissões de âmbito 2: 
EMISSõES INDIRETAS DE GEE

emissões de nox(ton) 
dos combustiveis 485 475 429 376

Total Gasóleo 470 459 418 361

Total Gasolina 15 16 11 15

emissões de so2(ton) 
dos combustiveis 125 122 111 97

Total Gasóleo 123 121 110 95

Total Gasolina 2 2 1 2
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GESTãO 
DA ÁGuA 
Manteve-se a tendência verificada desde 2010 de redução do consumo de água na RTP, atingindo 
em 2013 49.381 m3. Face ao ano anterior existiu uma redução muito significativa, de 27%. A Sede da 
RTP contribuiu significativamente para este valor, com uma redução de 36%, devido também a um 
menor número de colaboradores a utilizar as instalações da RTP em 2013, bem como à existência de 
problemas na telemetria que impediram uma leitura correta dos contadores. A capitação diária de 
água foi de 74,4 l, que correspondeu a uma redução de 18% face ao ano anterior. Desde 2012 que a 
água é totalmente proveniente da rede pública, não estando em uso o furo existente na Sede. A RTP 
pretende continuar a sua política de racionalização de água, prevendo para isso a implementação 
faseada de torneiras economizadoras na Sede e posteriormente na delegação do Porto.

Em 2013 não foi realizada reciclagem ou reutilização de água na RTP.

CONSuMO DE ÁGuA (M3)

CONSuMO DE ÁGuA POR COlABORADOR (l/DIA)

2010 2011 2012 2013

7.000,0 7.000,0
0 0

FURO REDE PÚBLICA

81.102,210
76.286,0

67.424,0

49.381,370

2010 2011 2012 2013

108.532 110.553

90.729

74.418

-27% consumo 
DE ÁGuA
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GESTãO 
DE CONSuMíVEIS 

Em 2013 o consumo global de papel da RTP foi de 27,6 ton, mantendo a tendência de redução 
que tem vindo a verificar-se desde 2010. Face ao ano anterior o decréscimo foi ligeiro, 
representando apenas 3%.

Apesar do decréscimo global, o papel gasto por cada colaborador aumentou em média 8%, 
situando-se nos 15,2Kg/colaborador. O que corresponde a uma média de 8 folhas gastas por 
cada colaborador, por dia. Este aumento deve-se sobretudo à redução da equipa da RTP (de 
2.036 para 1.818 colaboradores) relativamente ao ano anterior. 

CONSuMO TOTAl DE PAPEl (ton)

2010 2011 2012 2013

44.687

34.017

28.518 27.560
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CONSuMO ANuAl DE PAPEl POR COlABORADOR 
(kG/COlABORADOR)

NúMERO DE FOlHAS uTIlIzADAS POR 
COlABORADOR POR DIA

O consumo de papel reciclado aumentou 4% (para 24,4 ton), passando a representar 88% do 
papel consumido pela RTP. A tendência crescente de utilização de papel reciclado na RTP tem 
vindo a verificar-se desde 2011.

De referir que em 2013 apenas se consumiu papel reciclado em 4 delegações nacionais e na Sede. 

De realçar que na Sede se consumiu +13% de papel reciclado que no ano anterior.

2010 2011 2012 2013

20.093

16.481

14.007
15.160

2010 2011 2012 2013

11.033

9.049

7.691
8.324

-3% consumo  
DE PAPEl
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CONSuMO TOAl DE PAPEl (ton)

CONSuMO DE PAPEl (%)

2010 2011 2012 2013

22.965

36.122

23.401 24.387

5.117
3.173

11.052

PAPEL RECICLADO PAPEL VIRGEM

8.565

88 %

12 %

PAPEl RECIClADO

PAPEl VIRGEM
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GESTãO 
DOS RESíDuOS 

No que respeita à gestão de resíduos, a RTP privilegia a reciclagem dos materiais e sua 
reutilização. Para isso disponibiliza nas suas instalações contentores para deposição seletiva de 
resíduos, nomeadamente de papel/cartão, plástico e vidro para serem reciclados. 

São ainda recolhidas pilhas, baterias e outros resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos, que são encaminhados para entidades certificadas que garantem um destino 
adequado a estes resíduos.

Quando são substituídos computadores e outros equipamentos eletrónicos pela empresa, os 
equipamentos antigos, caso se encontrem em bom estado, são doados a instituições de cariz 
social, nomeadamente à ENTRAJUDA.
 

OBJETIVOS AMBIENTAIS PARA 2014
A RTP tem tomado uma série de medidas moduladas pela preocupação de promover um rigoroso 
controlo da gestão dos seus veículos automóveis e a aplicação de medidas de racionalização da 
despesa nesta categoria; Para o efeito a RTP tem vindo a proceder a uma redução significativa do 
número de veículos da sua frota automóvel e à diminuição da cilindrada das mesmas.

Para 2014 a RTP manterá a sua política de racionalização de frota através de um melhor 
planeamento de meios e procurando no mercado viaturas que pela sua polivalência permitam 
servir necessidades de mais utilizadores. Manteremos também a opção por viaturas de baixa 
cilindrada, com menores emissões de gases poluentes e de menor consumo de combustível. 
Estamos ainda a estudar a introdução na frota de veículos elétricos.

A RTP, juntamente com a Sociedade Ponto Verde, está a trabalhar no processo de Certificação3R6, 
programa de certificação ambiental com o objetivo da adoção de práticas mais sustentáveis. 
Iremos, assim, ser o 1º operador de Televisão a ser certificado.
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FORNECEDORES

 Em 2013 o volume de compras totalizou 36,7 milhões de euros. 92,6% desse valor foi adquirido 
a fornecedores portugueses. Em termos de acordos a RTP estabeleceu em 2013 4100 contratos, 
mais 2% que em 2012.No total foram celebrados 199 contratos de investimento.

EVOluçãO DAS COMPRAS (EuROS)

2010

86.839.422,000
90.479.906,000

COMPRAS TOTAIS (EM €) COMPRAS A FORNECEDORES 
NACIONAIS (EM €)

2011

31.817.260,000
36.849.120,000

2012

23.930.736,280

2013

33.988.117,880 36.715.151,300

26.214.870,600
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% DE COMPRAS A FORNECEDORES NACIONAIS

92,6% do volume 
TOTAl DE COMPRAS 
ADquIRIDO A 
FORNECEDORES 
PORTuGuESES

2012

91%

2013

93%

2010

96%

2011

86%
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O Relatório de Sustentabilidade 2013 da RTP foi elaborado de acordo com a versão G3.1 das 
diretrizes para a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), 
com uma auto-declaração nível B. 

O âmbito do relatório abrange todas as operações do Grupo RTP em 2013 - televisão e rádio - nas 
localizações em Portugal e nas delegações nacionais e internacionais. 

ANExOS 

SOBRE O RElATóRIO 
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indicadores nível de 
rePorte Página resPosta direta

1. Estratégia e Análise    

1.1 Declaração da pessoa com maior poder de decisão na organização sobre 
a relevância da sustentabilidade para a organização e a sua estratégia. T Pág. 11 -

1.2 Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades, relacionados 
com a atividade da empresa. T Pág. 20,33,34 -

2. Perfil Organizacional   

2.1 Denominação da organização relatora. T Pág. 5 -

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. T Pág. 26 - 29 -

2.3 Estrutura operacional da organização. T Pág. 35 -

2.4 Localização da sede social da empresa. T Contracapa -

2.5 Países em que está presente e nome daqueles com operações 
relevantes para as questões de sustentabilidade abordadas no relatório. T Pág. 27-29 -

2.6 Tipo e natureza jurídico-legal de propriedade. T Verso de 
contracapa -

2.7 Mercados abrangidos. T Pág. 27-29 -

2.8 Dimensão da organização relatora. T Pág. -

2.9 Principais alterações que tenham ocorrido referentes à dimensão, à 
estrutura organizacional ou à estrutura acionista. T x Não ocorreram alterações 

significativas. 

2.10 Prémios recebidos durante o período a que se refere o relatório. T Pág. 21,22,23 -

3. Parâmetros do Relatório   

3.1 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório. T Pág. 5 -

3.2 Data do último relatório publicado. T Pág. 5 -

3.3 Ciclo de publicação de relatórios. T Pág. 5 -

3.4 Pessoa (s) a ser (em) contactada(s) para esclarecimentos referentes ao 
relatório ou ao seu conteúdo, incluindo o endereço eletrónico e o site da 
internet.

T Contracapa -

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório. T Pág. 139 -

3.6 Limites do relatório. T Pág. 139 -

3.7 Limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório. T Pág. 139 -

3.8 Base de elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, 
empresas participadas, parcialmente controladas, instalações arrendadas, 
operações subcontratadas e outras situações que possam afetar 
significativamente a comparabilidade entre períodos distintos ou com 
relatórios de outras organizações.

T Pág. 139 -

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo. T Pág. 139 -

3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações. T Pág. 139

A informação que consta 
nas notas metodológicas 
deve ser complementada 
com as notas existentes 
ao longo do relatório sobre 
reformulações realizadas 
nos cálculos de alguns 
indicadores.
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indicadores nível de 
rePorte Página resPosta direta

3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, 
limite ou métodos de medição aplicados. T Pág. 139 -

3.12 Tabela que identifica o local das informações padrão no relatório. T Pág. 127 -

3.13 Política e prática corrente relativa à procura de um processo 
independente de garantia de fiabilidade para o relatório. T - Este relatório não foi sujeito 

a verificação externa.

4. Governance, Compromissos e Envolvimento   

4.1 Estrutura de governança, incluindo comissões subordinadas ao órgão 
de governançe hierarquicamente mais elevado e com responsabilidade por 
tarefas específicas.

T Pág. 35 -

4.2 Indicar se o presidente do órgão de governança hierarquicamente mais 
elevado é, simultaneamente, um diretor executivo. T Pág. 35 -

4.3 Indicar o número de membros do órgão de governança 
hierarquicamente mais elevado que são independentes e/ou os membros 
não executivos.

T Pág. 35 -

4.4 Mecanismos que permitem a acionistas e colaboradores transmitirem 
recomendações ou orientações ao órgão de governança hierarquicamente 
mais elevado.

T Pág. 43-45 -

4.5 Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governança 
hierarquicamente mais elevado, dos diretores de topo e dos executivos e o 
desempenho da organização.

T - Sem link para governo da 
sosicedade

4.6 Processos ao dispor do órgão de governança hierarquicamente mais 
elevado para evitar a ocorrência de conflitos de interesse. T Pág. 19

Através do Código de ética 
da RTP. Disponível em 
http://www.rtp.pt/wportal/
grupo/governodasociedade/
codigoetica.php

4.7 Processo para a determinação das qualificações e competências 
exigidas aos membros do órgão de governança hierarquicamente mais 
elevado para definir a estratégia da organização relativamente às questões 
ligadas ao desempenho económico, ambiental e social.

 T -
http://www.rtp.pt/wportal/
grupo/governodasociedade/
conselhoadmin.php

4.8 Declarações de princípios ou de missão, códigos de conduta e princípios 
considerados relevantes para o desempenho económico, ambiental e 
social, assim como a fase de implementação.

T Pág. 34,41,42

 Mais informações em http://
www.rtp.pt/wportal/grupo/
governodasociedade/missao.
php

4.9 Processos do órgão de governança hierarquicamente mais elevado 
para supervisionar a forma como a organização efetua a identificação e a 
gestão do desempenho económico, ambiental e social, a identificação e a 
gestão de riscos e oportunidades, bem como a adesão ou conformidade 
com as normas internacionalmente aceites, códigos de conduta e 
princípios.

T - R&C

4.10 Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governançe 
hierarquicamente mais elevado, especialmente em relação ao 
desempenho económico, ambiental e social.

 T - R&C

4.11 Explicação de como o princípio da precaução é abordada pela 
organização. T - 

Consultar informação sobre 
plano de prevenção de riscos 
de corrupção em http://
www.rtp.pt/wportal/grupo/
governodasociedade/plano_
contracorrupcao.php
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indicadores nível de 
rePorte Página resPosta direta

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, 
de caráter económico, ambiental e social, que a organização subscreve ou 
defende.

T Pág. 41 -

4.13 Participação significativa em associações e/ou organizações de defesa 
nacionais/internacionais. T Pág. 36,37 -

4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas 
pela organização. T Pág. 44,45 -

4.15 Base para a identificação e seleção das partes interessadas a serem 
envolvidas. T Pág. 139 -

4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, 
incluindo a frequência do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes 
interessadas.

T Pág. 44,45 -

4.17 Principais questões e preocupações identificadas através do 
envolvimento das partes interessadas e as medidas adotadas pela 
organização no tratamento das mesmas.

T Pág. 44,45 -

Abordagens de Gestão    

Abordagem de Gestão Económica T Pág. 18,19,20 -

Abordagem de Gestão Ambiental T Pág. -

Abordagem de Gestão Social - Práticas Laborais e Trabalho Condigno T Pág. 99-107 -

Abordagem de Gestão Social - Direitos Humanos T Pág. 41 -

Abordagem de Gestão Social - Sociedade T Pág. 42 -

Abordagem de Gestão Social - Responsabilidade do Produto T Pág. 54-71 -

Abordagem de Gestão dos Conteúdos T Pág. 54-71 -

Indicadores do Suplemento Setorial dos Media    

Aspeto - Qualidade dos conteúdos e abordagem de temas de sustentabilidade

MSS1. Metodologia para avaliação do desempenho no que respeita à 
criação de conteúdos. T Pág. 54-71 -

MSS2. Medidas tomadas para melhorar o desempenho em relação a 
aspetos de criação de conteúdos e resultados obtidos. T Pág. 54-71 -

MSS3. Número e natureza das mensagens recebidas relacionadas com 
a criação de conteúdos (qualidade dos conteúdos, abordagem de temas 
de sustentabilidade e reflexão da diversidade da sociedade), bem como 
processos de resposta.

T Pág. 46-49 -

Indicadores de Desempenho Económico    

EC1. Valor económico direto gerado, distribuído e acumulado. T Pág. 18-20 -

EC2. Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
atividades da organização, devido às alterações climáticas. N.D. - -

EC3. Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos 
pela organização. N.D. - -

EC4. Apoio financeiro significativo recebido do governo. T Pág. 18 -

MSS4. Financiamento significativo e outros apoios recebidos de fontes não-
governamentais. T - A RTP não recebeu apoios de 

fontes não governamentais.
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rePorte Página resPosta direta

Aspeto - Presença no Mercado    

EC5. Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, nas 
unidades operacionais importantes. T Pág. 106 -

EC6. Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em 
unidades operacionais importantes. T Pág. 18-20 -

EC7. Procedimentos para a contratação local e proporção de cargos de 
gestão de topo ocupado por indivíduos provenientes da comunidade local. T  - Todos os gestores de topo 

são de origem portuguesa.

Aspeto - Impactes Económicos Indiretos    

EC8. Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas 
e serviços que visam essencialmente o benefício público através de 
envolvimento comercial, em géneros ou pro bono.

T Pág. 19, 82-91 -

EC9. Descrição e análise dos impactes económicos indiretos mais 
significativos, incluindo a sua extensão. T Pág. 18-20 -

Indicadores de Desempenho Ambiental   

Aspeto - Matérias-Primas   -

EN1. Matérias-primas utilizadas, por peso ou por volume. T Pág. 118-120 -

EN2. Percentagem das matérias-primas utilizadas que são provenientes de 
reciclagem ou reutilização. T Pág. 120 -

Aspeto - Energia   

EN3. Consumo direto de energia, por fonte de energia primária. T Pág. 112-114 -

EN4. Consumo indireto de energia, por fonte de energia primária. T Pág. 112-114 -

EN5. Poupança de energia devido a melhorias na conservação e na 
eficiência. T Pág. 112-115

Só é possível refletir a 
poupança total do ano, 
resultante do conjunto de 
medidas implementadas.

EN6. Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência 
energética ou nas energias renováveis, e reduções de consumo obtidas. P Pág. 115 -

EN7. Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e objetivos 
alcançados. T Pág. 115

 Só é possível refletir a 
poupança total do ano, 
resultante do conjunto de 
medidas implementadas.

Aspeto - Água    

EN8. Consumo total de água, por fonte. T Pág. 117 -

EN9. Fontes hídricas significativamente afetadas pelo consumo de água. N.A. -
O consumo de água da RTP 
não afeta significativamente 
nenhum recurso hídrico.

EN10. Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada. N.A. - A RTP não recicla ou 
reutiliza água.

Aspeto - Biodiversidade    
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indicadores nível de 
rePorte Página resPosta direta

EN11. Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou 
administrados pela organização em áreas protegidas ou de elevado valor 
para a biodiversidade, ou adjacente às mesmas.

N.A.  -

Devido à sua natureza e 
localização, a atividade 
da RTP não tem impactes 
significativos sobre a 
biodiversidade, pelo que 
estes indicadores não são 
relevantes.

EN12. Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos e 
serviços sobre áreas protegidas ou de elevado valor para a biodiversidade. N.A.  -

EN13. Habitats protegidos ou recuperados. N.A.  -

EN14. Estratégias e programas, atuais e futuros, de gestão de impactes na 
biodiversidade. N.A.  -

EN15. Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional 
de conservação das espécies, com habitats em áreas afetadas por 
operações, discriminadas por nível de risco de extinção.

N.A.  -

Aspeto - Emissões, Efluentes e Resíduos    

EN16. Emissões de gases com efeito de estufa (GEE), por peso. T Pág. 115 -

EN17. Outras emissões indiretas relevantes de GEE, por peso. T Pág. 116 -

EN18. Iniciativas para reduzir as emissões de GEE e reduções alcançadas. T Pág. 115 -

EN19. Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso. N.A.  - Este indicador não se aplica 
à atividade da RTP

EN20. NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e 
por peso. N.D.  - -

EN21. Descarga total de água, por qualidade e destino. N.D.  - -

EN22. Quantidade total de resíduos, por tipo e método utilizado no fim de 
linha. P Pág.121 -

EN23. Número e volume total de descargas significativas. T  -
A atividade da RTP 
não produz derrames 
significativos.

EN24. Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou 
tratados, considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia – 
Anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos transportados por navio, a 
nível internacional.

N.A.  - Este indicador não se aplica 
à atividade da RTP.

EN25. Dimensão, estatuto de proteção e valor para a biodiversidade dos 
recursos hídricos e respetivos habitats afetados de forma significativa pelas 
descargas de água e escoamento superficial.

T  -

A RTP produz apenas águas 
residuais do tipo doméstico 
que são descarregadas 
no coletor público de 
saneamento, minimizando 
o seu impacte nos recursos 
hídricos. 

Aspeto - Produtos e Serviços    

EN26. Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e 
serviços e o grau de redução do impacte. T 112-121 -

EN27. Percentagem recuperada de produtos vendidos e respetivas 
embalagens, por categoria. N.A.  - Este indicador não se aplica 

à atividade da RTP

Aspeto - Conformidade    
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EN28. Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o 
número total de sanções não monetárias por incumprimento das leis e 
regulamentos ambientais.

T - A RTP não foi alvo de multas 
de cariz ambiental em 2013.

Aspeto - Transportes    

EN29. Impactes ambientais significativos, resultantes do transporte de 
produtos e outros bens ou matérias-primas utilizados nas operações da 
organização, bem como o transporte de colaboradores.

N.D.  - -

Aspeto - Geral    

EN30. Custos e investimentos com a proteção ambiental, por tipo. T -  Não existiram investimentos 
ambientais em 2013

Indicadores de Desempenho Social - Práticas Laborais e Trabalho Condigno 

Aspeto - Emprego    

LA1. Mão-de-obra total, por tipo de emprego, por género, por contrato de 
trabalho e por região. T Pág. 95,96 -

LA2. Número e percentagem de colaboradores contratados e respetiva 
taxa de rotatividade, por faixa etária, por género e por região. T Pág. 95,96,97 -

LA3. Benefícios assegurados aos colaboradores a tempo inteiro que não 
são concedidos a colaboradores temporários ou a tempo parcial. T Pág.  Não esta a responder

LA15. Taxa de retorno e de retenção após licença parental, por género. T Pág. 98 -

Aspeto - Relações entre Funcionários e Administração    

LA4. Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
negociação coletiva. T Pág. 107 -

MSS5. Iniciativas para criar e gerir sistemas de remuneração e condições 
laborais para os responsáveis pela criação de conteúdos nas diversas 
plataformas e resultados obtidos.

-  -  Não existe este tipo de 
iniciativas.

LA5. Prazos mínimos para aviso prévio em relação a mudanças 
operacionais, incluindo se essa questão é mencionada nos acordos de 
negociação coletiva.

T - O cumprimento é regulado 
pela legislação laboral.

Aspeto - Segurança e Saúde no Trabalho    

LA6. Mão-de-obra representada em comissões formais de segurança 
e saúde, que ajudam no acompanhamento e aconselhamento sobre 
programas de segurança e saúde ocupacional.

T Pág. -

LA7. Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e 
óbitos relacionados com o trabalho, por região e por género. T Pág. -

LA8. Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção e 
controlo de risco, em curso, para garantir assistência aos colaboradores, 
às suas famílias ou aos membros da comunidade afetados por doenças 
graves.

T Pág. 103,104, 106 -

LA9. Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos 
formais com sindicatos. T Pág. 106 -

Aspeto - Formação e Educação    
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LA10. Média de horas de formação, por categoria de colaborador e por 
género. T Pág. 99-101 -

LA11. Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua 
que apoiam a continuidade da empregabilidade dos colaboradores e a 
gestão de carreira.

T Pág. 99-101 -

LA12. Percentagem de colaboradores que recebem, regularmente, análises 
de desempenho e de desenvolvimento da carreira, por género. T Pág.  Não há referência

Aspeto - Diversidade e Igualdade de Oportunidades    

LA13. Composição dos órgãos de governance e discriminação dos 
colaboradores por categoria, de acordo com o género, a faixa etária, as 
minorias e outros indicadores de diversidade.

T Pág. 95,96 -

LA14. Rácio entre a remuneração total de homens e mulheres, por 
categoria profissional e por localização das operações. T Pág. 106 -

Indicadores de Desempenho Social - Direitos Humanos    

Aspeto - Práticas de Investimento e de Aquisições    

HR1. Percentagem e número total de acordos e contratos de investimento 
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos, ou que 
foram submetidos a avaliações referentes a esta temática.

N.D.  - -

HR2. Percentagem dos principais fornecedores, empresas contratadas e 
outros parceiros de negócio que foram submetidos a avaliações relativas a 
direitos humanos e medidas tomadas.

N.D.  - -

HR3. Número total de horas de formação em políticas e procedimentos 
relativos a aspetos de direitos humanos relevantes para as operações, 
incluindo a percentagem de colaboradores que beneficiaram de formação.

T  - Não existiu formação em 
2013 relativa a esta temática.

Aspeto - Não Discriminação    

HR4. Número total de casos de discriminação e medidas corretivas 
tomadas. T  -  Não existiram casos de 

discriminação em 2013.

Aspeto - Liberdade de Associação e Acordo de Negociação Coletiva    

HR5. Operações e fornecedores relevantes em que exista um risco 
significativo de violação dos direitos de liberdade de associação e 
realização de acordos de negociação coletiva, e medidas que contribuam 
para a concretização destes direitos.

T  -

A lei e a Constituição 
Portuguesa preveem o 
cumprimento dos Direitos 
Humanos, pelo que a RTP 
considera não existir este 
risco nas suas operações. 
A empresa não possui, 
por enquanto, formas de 
controlo deste risco ao longo 
da sua cadeia de valor, para 
além das previstas no seu 
código de ética.

Aspeto - Trabalho Infantil   
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HR6. Operações e fornecedores relevantes em que exista um risco 
significativo de ocorrência de trabalho infantil e medidas que contribuam 
para a sua abolição.

T  -

A lei e a Constituição 
Portuguesa preveem o 
cumprimento dos Direitos 
Humanos, pelo que a RTP 
considera não existir este 
risco nas suas operações. 
A empresa não possui, 
por enquanto, formas de 
controlo deste risco ao longo 
da sua cadeia de valor, para 
além das previstas no seu 
código de ética.

Aspeto - Trabalho Forçado e Escravo   

HR7. Operações e fornecedores relevantes em que exista um risco 
significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo e medidas que 
contribuam para a sua eliminação.

T  -

A lei e a Constituição 
Portuguesa preveem o 
cumprimento dos Direitos 
Humanos, pelo que a RTP 
considera não existir este 
risco nas suas operações. 
A empresa não possui, 
por enquanto, formas de 
controlo deste risco ao longo 
da sua cadeia de valor, para 
além das previstas no seu 
código de ética.

Aspeto - Práticas de Segurança    

HR8. Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas 
políticas ou procedimentos da organização, relativos aos direitos humanos 
que são relevantes para as operações.

N.A.  -

Devido à natureza da 
atividade da RTP, considera-
se que a formação em 
direitos humanos ao pessoal 
de segurança é um tema 
pouco relevante.

Aspeto - Direitos dos Povos Indígenas    

HR9. Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos dos 
povos indígenas e ações tomadas. N.A.  -

As atividades da RTP não 
afetam povos indígenas, pelo 
que este risco não se coloca. 

Aspeto - Avaliação    

HR10. Percentagem e número total de operações sujeitas a revisões/ 
avaliações relativas a direitos humanos.  T -

A lei e a Constituição 
Portuguesa preveem 
o cumprimento dos 
Direitos Humanos, pelo 
que a RTP considera não 
existir este risco nas suas 
operações. Não efetua, 
consequentemente, 
avaliações a este tema. 

Aspeto - Remediação    

HR11. Número de queixas relacionadas com a violação de direitos humanos 
arquivados, abordadas e resolvidas através de mecanismos formais de 
gestão de reclamações.

T  -
Não existiram queixas 
relacionadas com a violação 
de direitos humanos.

Indicadores de Desempenho Social - Sociedade    

Aspeto - Comunidade    
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SO1. Percentagem e número total das operações que realizaram avaliações 
de impacte na comunidade local e que implementaram programas de 
envolvimento ou de desenvolvimento da comunidade local.

T -. 

A RTP não realizou 
nenhuma avaliação de 
impacte na comunidade 
local, no entanto desenvolve 
uma série de iniciativas 
com o objetivo de apoio à 
comunidade local.

SO9. Operações com potencial de efeitos negativos na comunidade local. T - Devido à natureza da 
sua atividade, considera-
se que a atividade da 
RTP não tem impactes 
negativos significativos nas 
comunidades locais.

SO10. Medidas de prevenção e mitigação dos efeitos negativos na 
comunidade local. T -

Aspeto - Corrupção    

SO2. Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise 
de riscos para prevenir a corrupção. T 42 -

SO3. Percentagem de colaboradores que tenham efetuado formação nas 
políticas e práticas de anticorrupção da organização. T 42 -

SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. T  - Não foi identificado nenhum 
caso de corrupção.

Aspeto - Politicas Públicas.    

SO5. Participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. T - 

Através da sua participação 
em Associações setoriais a 
RTP expressa publicamente 
as suas posições 
relativamente às políticas 
públicas.

SO6. Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos 
políticos, políticos ou a instituições relacionadas, discriminadas por país. T  - A RTP não realiza este tipo 

de contribuições.

Aspeto - Concorrência Desleal   

SO7. Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitrust e 
práticas de monopólio, bem como os seus resultados. T  - Não existiram ações judiciais 

deste tipo.

Aspeto - Conformidade   

SO8. Número total de multas e sanções não monetárias relacionadas com 
o não cumprimento de leis e regulamentos. T - 

Não ocorreu o pagamento de 
multas em 2013. No entanto 
foram movidos 7 processos 
contra a RTP em 2013.

Indicadores de Desempenho Social - Responsabilidade do Produto    

Aspeto - Saúde e Segurança do Cliente    

PR1. Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde 
e segurança são avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem como 
a percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a 
tais procedimentos.

T Pág.103 -
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indicadores nível de 
rePorte Página resPosta direta

PR2. Número total de incidentes resultantes da não conformidade com 
os regulamentos e códigos voluntários relativos aos impactes, na saúde 
e segurança, dos produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida, 
discriminado por tipo de resultado.

N.A.  - -

Aspeto - Rotulagem de Produtos e Serviços   

PR3. Procedimentos para informação e rotulagem dos produtos e serviços, 
bem como a percentagem dos principais produtos e serviços sujeitos a tais 
requisitos.

N.A.  - -

PR4. Número total de incidentes resultantes da não conformidade com os 
regulamentos e códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de 
produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado.

N.A.  - -

PR5. Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente. T Pág. 46,47 -

Aspeto - Acessibilidade e proteção de públicos vulneráveis    

MSS6. Medidas tomadas para melhorar a divulgação de conteúdos 
(proteção de públicos vulneráveis, promoção da tomada de decisão 
informada, acessibilidade) e resultados obtidos.

T Pág. 40,42,54-71 -

MSS7. Número e natureza de mensagens (feedback / reclamações) 
relacionadas com a divulgação dos conteúdos, e processos para solucionar 
as respostas existentes.

T Pág. 46,47 -

Aspeto - Comunicações de Marketing    

PR6. Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários 
relacionados com comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio.

T  -

 A RTP não aderiu a 
nenhum código voluntário 
relacionado com esta 
temática.

PR7. Número total de incidentes resultantes da não conformidade com 
os regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, por tipo de 
resultado.

T -
Não existiu em 2013 
nenhuma multa referente a 
este tema.

Aspeto - Privacidade do Cliente    

PR8. Número total de reclamações registadas relativas à violação da 
privacidade de clientes. N.D.  - -

Aspeto - Conformidade   

PR9. Valor monetário de multas relacionadas com o não cumprimento de 
leis e regulamentos relativos a produtos e serviços. T  -

Não ocorreu qualquer 
pagamento de multas em 
2013.
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NOTAS METODOlóGICAS

De seguida são apresentados os critérios adotados para a medição de dados e indicadores:

tAxA de Acidentes
A taxa de acidentes foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 
O fator 200.000 deriva da multiplicação de 50 semanas por 40 horas de trabalho de 100 colaboradores.

tAxA de diAs perdidos 
A taxa de dias perdidos foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

tAxA de Absentismo
A taxa de absentismo foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
                                                                                       
                                                                                      
, sendo que as horas de absentismo excluem as horas de ausência por licenças permitidas por lei, como 
férias, estudos, maternidade/ paternidade e luto.

rácio dA remunerAção médiA entre homens/mulheres por áreA do 
conhecimento
O rácio entre a remuneração média por área do conhecimento consiste na divisão da média da 
remuneração base dos homens por cada área do conhecimento pela média da remuneração base 
das mulheres nas mesmas áreas. A remuneração média engloba a remuneração por categoria, a 
remuneração de senioridade (antiguidade) e o subsídio de integração (quando aplicável).

consumo de pApel (indicAdor en1 e en2)
Para o cálculo do consumo de papel assumiu-se que em todas as delegações nacionais e 
internacionais o papel utilizado tem o formato A4 e se trata de papel de 80g/m2.

consumo de águA (indicAdor en8)
De salientar que a redução do consumo de água na Sede da RTP deveu-se sobretudo a mudança de 
contadores de água e dificuldades na telemetria com impacto nas leituras dos contadores.

consumo direto de energiA
Para o cálculo do consumo direto de energia (consumo de combustíveis) em GJ foi utilizada a 
seguinte fórmula: , recorrendo aos seguintes fatores de conversão:

Fonte de energia 
Primária Fatores de conversão

Gasóleo
PCI 43,3 GJ/ton

Densidade 0,845 ton/m3

Gasolina
PCI 44,8 GJ/ton

Densidade 0,7475 ton/m3

Gás natural 
PCI 0,03846 GJ/m3

Densidade 0,725 kg/m3

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

TA = x 200.000.Nº total de acidentes de trabalho
Nº de horas trabalhadas pelo total colaboradores

TA = x 100Nº total de horas de absentismo
Nº de horas trabalhadas pelo total colaboradores

TDP = x 200.000.Nº total de dias perdidos
Nº de horas trabalhadas
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consumo indireto de energiA (indicAdor en4)
Na transformação dos consumos de eletricidade de KWh para GJ foi utilizado o fator de conversão: 
1 KWh = 0,0036 GJ (Fonte: Agência Internacional de Energia e GRI). O consumo de energia por fonte 
primária foi calculado com base no mix energético do principal fornecedor de energia elétrica 
(EDP Serviço Universal), fornecido anualmente pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
(ERSE) e disponível em: http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/rotulagemenergetica/
comparacaoentrecomercializadores/Paginas/default.aspx

Uma vez que à data de elaboração deste relatório não estava ainda disponível no site da ERSE o mix 
energético relativo ao serviço EDP Universal para o ano completo de 2013, utilizou-se uma média 
mensal calculada com os meses de Janeiro a Novembro de 2013 (dados retirados da mesma fonte). 

Não existindo dados relativos aos comercializadores de energia das localizações internacionais onde 
a RTP está presente, assumiu-se o mesmo mix para o cálculo dos indicadores dessas localizações. 
O valor do consumo de energia por fonte primária consiste numa aproximação uma vez que não tem 
em consideração a eficiência energética do fornecedor de energia.

emissões de gee (indicAdores en16, en17, en20)
Para o cálculo das emissões de GEE foram utilizadas as seguintes fórmulas:

·  Emissões do consumo direto de energia = Consumo de combustível (GJ) × Fator de emissão do 
combustível (FE)

·  Emissões de fugas de equipamentos de refrigeração = Recarga de gases refrigerantes (kg) x Fuga 
anual x FE1

·  Emissões do consumo indireto de energia = Consumo de eletricidade (KWh) x FE da eletricidade 
comprada

·  Emissões das deslocações ao serviço da empresa = Km percorridos por meio de transporte x FE do 
meio de transporte

Para o cálculo das emissões de CO2e, foram utilizados os seguintes fatores de emissão:

1  Utiliza-se uma estimativa da fuga de gases de 5,5% ao ano das recargas efetuadas nesse mesmo ano (baseados nos dados do 
GHG Protocol que indicam que a fuga média é de 1 a 10%).

*  Assumiu-se para 2013 o fator de emissão de eletricidade utilizado em 2012, visto à data de elaboração deste relatório não terem 
ainda sido disponibilizados pela ERSE os fatores relativos a 2013.

âmbito das emissões Fator de emissão Fonte

Âmbito 1

Emissões  
do consumo  
direto de  
energia

Gasóleo 74,1 Kg CO2/GJ BP

Gasolina 68,6 Kg CO2/GJ BP

Gás Natural 56,1 Kg CO2/GJ APA

Emissões de 
fugas de  
equipamentos  
de refrigeração

R410A 1790 Kg CO2/Kg LEED

R407 1653 Kg CO2/Kg IPPC

R427A 1830 Kg CO2/Kg Climalife

Âmbito 2

Emissões do 
consumo 
indireto de 
energia

Eletricidade (2010) 230 g CO2/ KWh ERSE 2011

Eletricidade (2011) 234 g CO2/ KWh ERSE 2012

Eletricidade (2012) 229 g CO2/ KWh ERSE 2013

Eletricidade (2013) 229 g CO2/ KWh ERSE 2014 *

Âmbito 3

Emissões das 
deslocações  
ao serviço da 
empresa

Avião 0,14 kg CO2e /pax.km DEFRA

Comboio 0,06 kg CO2e /pax.km DEFRA
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Para cálculo das emissões de NOx e SO2 foram utilizados os seguintes fatores de emissão:

Fator de emissão 
do nox

Fator de emissão 
do so2

Fonte

Gasóleo 0,8 Kg NOx/GJ 0,21 Kg SO2/GJ IPCC 2006

Gasolina 0,6 Kg NOx/GJ 0,075 Kg SO2/GJ IPCC 2006

Para o cálculo das emissões das delegações internacionais da RTP estão a ser assumidos os fatores 
de emissão existentes para Portugal, por não existirem dados disponíveis sobre os fatores das 
localizações internacionais onde a RTP está presente. 
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