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Assunto: RTP Informação – pedido de parecer relativo à alteração do diretor

Em face do ofício subscrito pelo Conselho de Administração da Rádio e Televisão de
Portugal, S.A., em 3 de dezembro último, no qual é solicitada à ERC a emissão de parecer
relativo à destituição das funções de Nuno Miguel Duarte Santos, por exoneração, de Diretor do
serviço de programas RTP Informação, e à nomeação, para esse mesmo cargo, de João Paulo
Costa Ferreira;
Atentas as motivações subjacentes à destituição e nomeação identificadas,
intimamente associadas, por um lado, à escolha e definição, pela própria concessionária do
serviço público, de um dado modelo de gestão integrada e coordenada dos seus recursos e, por
outro lado, com as circunstâncias que recentemente determinaram significativas alterações
na estrutura da Direção de Informação de Televisão da RTP;
Tendo em conta que tais circunstâncias, que motivaram a aludida substituição dos
titulares dos cargos de Diretor e Diretor Adjunto de Informação de Televisão da RTP, foram
oportunamente apreciadas pelo Conselho Regulador e por este caucionadas através da sua
Deliberação 5/PAR-TV/2012, de 11 de dezembro de 2012;
Considerando que a apreciação e fundamentação lavradas na referida Deliberação
devem, com as necessárias adaptações, ser transpostas para o presente pedido de
apreciação;
À luz das competências conferidas ao Conselho Regulador da ERC para emitir parecer
prévio e vinculativo sobre a nomeação e destituição dos diretores e diretores-adjuntos de
órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado e a outras entidades públicas que
tenham a seu cargo as áreas da programação e da informação, conforme previsto na alínea l)
do n.º 3 do artigo 24.º dos seus Estatutos, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro,
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O Conselho Regulador da ERC delibera dar parecer favorável à pretendida destituição das
funções de Nuno Miguel Duarte Santos, por exoneração, de Diretor do serviço de programas
RTP Informação, e à nomeação, para esse mesmo cargo, de João Paulo Costa Ferreira.
Lisboa, 16 de janeiro de 2013
O Conselho Regulador,
Carlos Magno
Alberto Arons de Carvalho
Luísa Roseira
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