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de Portugal, S.A.

I.

Em 20 de Março de 2008, o Conselho de Administração da Radio e Televisão de

Portugal, S.A., submeteu a parecer da ERC a nomeação de Carlos Daniel Bessa Ferreira
Alves para o cargo de Director-Adjunto da RTPN.

II.

A ERC é competente nos termos do previsto na alínea l), do n.º 3, do artigo 24º

dos Estatutos aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro (EstERC).

III. Sem prejuízo de uma apreciação mais aprofundada por esta Entidade no momento
da apresentação do modelo final estrutura orgânica das áreas de programação e
informação da televisão do operador RTP, S.A., de acordo com as informações
prestadas,

as

competências

a

exercer

pelo

Director-Adjunto

inserir-se-ão

predominantemente no âmbito de actuação da Direcção de programas, bem como na
articulação com a Direcção de informação de televisão, a cargo de José Alberto de
Carvalho.

IV. Da análise do curriculum do ora nomeado é possível inferir que Carlos Daniel
reúne uma vasta experiência na área da comunicação social, destacando-se, dentro do
grupo RTP, o exercício de funções de subdirecção de informação entre Julho de 2001 e
Setembro de 2006.
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V.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea l), do n.º 3, do artigo 24º

dos Estatutos aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro, o Conselho Regulador
da ERC delibera dar parecer favorável à nomeação de Carlos Daniel Bessa Ferreira
Alves para o cargo de Director-Adjunto da RTPN do operador Rádio e Televisão de
Portugal, S.A.

Lisboa, 26 de Março de 2008

O Conselho Regulador
José Alberto de Azeredo Lopes
Elísio Cabral de Oliveira
Luís Gonçalves da Silva
Maria Estrela Serrano
Rui Assis Ferreira
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