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PARECER r Organismo que representa a sociedade civil diz que relatório e contas da empresa é 
demasiado “autoelogioso” e pede para serem assumidas “dificuldades e conflitualidades internas” 

Conselho deixa críticas 
à administração da RTP 

O Conselho de Opinião da 
RTP (CO) continua preo-
cupado com o futuro da 

empresa pública de rádio e tele-
visão. Depois de, em março, tal 
como o Correio da Manhã noti-
ciou, ter sido muito crítico do 
Plano de Atividades e Investi-
mentos e Orçamento para 
2020, agora arrasa o relatório e 
contas do ano passado apresen-
tado pela administração.  

No parecer aprovado na pas-
sada quinta-feira, e ontem en-
tregue ao Conselho de Admi-
nistração (CA), a que o CM teve 
acesso, o CO acusa a equipa li-

derada por Gonçalo Reis de ter 
produzido um relatório com um 
“tom excessivamente autoelo-
gioso”, que contrasta “com a 
perceção que ao longo de 2019 
se foi consolidando de que a 
empresa pública viveu mo-
mentos menos pacíficos”.  

O organismo que representa a 
sociedade civil, presidido por 
Manuel Coelho da Silva, exorta 

a administração a “assumir 
também as dificuldades inter-
nas” da RTP, “as suas conflitua-
lidades e incapacidades, os er-
ros e insuficiências, financeiras 
ou técnicas”. E critica a “mani-
festa insuficiência de informa-
ção” sobre o “cumprimento das 

políticas públicas consubstan-
ciadas no Contrato de Conces-
são”. O documento aponta ain-
da “a ausência de uma clara e 
sustentada política de recursos 
humanos na empresa”. Entre 
outros reparos, o CO afirma que 
em 2019, na RTP, “ficou por 
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1Parecer do Conselho de Opinião foi aprovado esta semana 2Gonçalo Reis, presidente da administração da RTP 

SERVIÇO PÚBLICO 

FICOU POR CUMPRIR “MAIS 
E MELHOR INFORMAÇÃO  
DE PROXIMIDADE” 

ESTADOS UNIDOS 

Redes sociais contra Trump 
u A guerra entre o presidente
dos EUA e o Twitter ganhou
novos desenvolvimentos. A 
redesocialbloqueouumvídeo 
de tributo a George Floyd feito 
pelacampanhadereeleição de
DonaldTrump,alegandopro-
blemas de direitos de autor. A 
decisão surge dois dias após
maisuma plataformadigital se
t e r  m a n i f e s t a d o  c o n t r a  

T r u m p .  A  e m p r e s a  d o  
Snapchat, popular entre os jo-
vens, acusou o líder norte-
-americano de incitar à “vio-
lênciaracial”,anunciandoque 
deixará de promover as men-
sagensdasua conta.Estas per-
manecerão, contudo, visíveis
para os seguidores e aparece-
rão quando um utilizador fizer 
uma pesquisa específica.n AUDIÊNCIAS. SIC TEVE SEIS PROGRAMAS ENTRE OS 10 MAIS VISTOS NA 5ª FEIRA. 

DUARTE FARIA 

E comida 
saudável? 
A expulsão de Pedro 

Soá deu forte em-
purrão ao ‘Big

Brother’, que no domingo 
ficou à frente de ‘Quem quer
namorar com o agricultor?’, 
a pessegada da SIC que con-
tinua a ganhar nas somas 
dos duelos diários.

Já aqui referi a melhor qua-
lidade dos concorrentes do
‘reality show’ da TVI em re-
lação a edições anteriores, 
um fator redutor de audiên-
cias, pois alguma labreguice
e algum desvario arrastam, 
como sabemos, espectado-
res menos dados a conversas 
e mais recetivos a cenas ca-
nalhas. 

Mas uma vez que a estação 
de Queluz optou por um ca-

minho de certo decoro, fica-
va-lhe bem ir um pouco 
mais longe e passar do guião 
deseducativo que sempre
caracterizou o ‘BB’ para um
– vou ser pobre a pedir – de
meio serviço público.

Começar, por exemplo,
por explicar ao cromo que 
vai para a mesa em tronco
nu que, ao menos ao jantar, 
devia vestir uma camisa. 
Depois, outro exemplo, po-
diam promover os bons há-
bitos alimentares, abaste-
cendo a despensa e o frigorí-
fico de produtos mais sau-
dáveis, evitando que, por 
esse país, milhares de jovens
imitem o menu do ‘BB’ e co-
mam, ao pequeno-almoço, 
carnes processadas, conser-
vas, batatas fritas, pão bran-
co e refrigerantes.

O entretenimento conse-
gue, em semanas, o que à 
cultura leva anos.n

JÁ QUE OPTOU POR 
ALGUM DECORO,  

A TVI PODIA IR UM
POUCO MAIS LONGE  

ANTENA
PARANOICA

WWW.ALEXANDREPAIS.PT 

Alexandre 
Pais

‘Terra Brava’ 
(SIC) continua a 
ser o programa 
com mais share 
da televisão por-
tuguesa: na quin-
ta-feira registou 
27,5% de share.  

SOBE
MARIANA 
MONTEIRO 
ATRIZ 

q ‘O Preço Certo’ 
(RTP 1) voltou a 
descer nas au-
diências e está 
muito longe de 
‘Quem Quer Na-
morar com o Agri-
cultor?’ (SIC).  
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NOTÍCIA EXCLUSIVA  
DA EDIÇÃO EM PAPEL

cumprir mais e melhor infor-
mação de proximidade” e pede 
explicações sobre “a deficiente 
qualidade do sinal e/ou falta de 
cobertura do território” da rá-
dio pública.n

6 junho 2020


