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Programa
11 Junho – Lisboa-Nice-Grasse
Comparência no aeroporto de Lisboa para 
voo TAP com destino a Nice. Chegada, 
transfer para o hotel Best Western Elixir 
Grasse 4*. Jantar livre. Alojamento.

12 Junho – Grasse
Pequeno-almoço buffet no hotel. Workshop 
na Perfumaria Galimard – 1 hora em mesas 
individuais com dezenas de essências em 
que cada participante poderá fazer o seu 
próprio perfume com a ajuda de especialis-
tas. Acompanhamento personalizado. 
Oferta de 1 frasco de perfume pessoal de 
100 ml.
Almoço livre. De tarde, visita à Fábrica e 
Museu Fragonard (aprox. 1 hora). Fábrica 
histórica da marca Fragonard com 
explicação de métodos e processos artesa-
nais de extração de matérias-primas e 
produção de perfumes. Na loja da fábrica 
terá a possibilidade de comprar todos os 
seus produtos a preços de fábrica.  Jantar 
incluído no hotel (bebidas não incluídas). 
Alojamento.

13 Junho – Grasse - Nice – Monte 
Carlo - Grasse
Pequeno-almoço buffet no hotel. 09h00 – 
Partida para Nice. Visita paisagística e 
tempo livre. Almoço livre. Continuação 
para Monte Carlo. Visita paisagística e 
tempo livre. 17h30 – Regresso ao hotel em 
Grasse. Jantar livre. Alojamento.

14 Junho – Grasse
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita 
guiada ao Museu Molinard onde teremos 
oportunidade de participar num “bar de 
fragrâncias”: uma forma divertida e 
contemporânea de criar o seu próprio 
perfume com poucos passos-chave (3 
bases/6 essências). Almoço livre. De tarde, 
visita à Boutique de Olivier Durbano, 

perfumista de nicho, artesanal e artístico.  
Visita acompanhada pelo próprio perfumis-
ta que estará disponóvel para responder a 
perguntas. Jantar livre e alojamento.

15 Junho – Grasse – Saint Paul de 
Vence - Grasse
Pequeno-almoço buffet no hotel. 09h00 – 
Partida para Saint Paul de Vence. Tempo 
livre para descobrir esta maravilhosa vila 
rodeada de muralhas , as suas ruelas , as suas 
lojas e galerias.
13h00 – Regresso a Grasse. Almoço livre. 
De tarde, visita ao Museu internacional de 
Perfumaria. Jantar livre. Alojamento.

16 Junho – Grasse
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita dos 
jardins do Museu Internacional de Perfu-
maria. Almoço livre. De tarde, Matiné 
perfumada com Miguel Matos no hotel. 
Conversa, conferencia, pequeno workshop 
e partilha de ideias, perguntas, etc.. Jantar 
incluído no hotel (sem bebidas) e alojamen-
to.

17 Junho – Grasse-Nice-Lisboa
Pequeno-almoço buffet no hotel. 10h00 – 
transfer do hotel em Grasse para o aeropor-
to de Nice para voo com destino a Lisboa 
(voo TAP 13h00/14h30). Formalidades de 
embarque e partida para Lisboa.

Fim dos nossos serviços.

Inclui: Avião em linha regular TAP 
Lisboa-Nice-Lisboa. Taxas de aeroporto. 
Transferes aeroporto Nice-Grasse-aeropor-
to Nice; 6 noites com pequeno-almoço 
buffet incluído no hotel Best Western Elixir 
Grasse 4****; Taxa local de alojamento; 2 
jantares no hotel (Bebidas não incluídas); 
Todas as visitas e actividades conforme 
descritas no programa.
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JJ – Jornalismo e Jornalistas
A única revista portuguesa
editada por jornalistas
exclusivamente dedicada ao
jornalismo

Indispensável para estudantes,
professores, investigadores e
todos os que se interessam pelo
jornalismo em Portugal e no
mundo

Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

Assine a nossa revista, recebendo em sua casa, regularmente, 
os quatro números que editamos por ano,
num total de 256 páginas, por apenas 10 euros,
bastando enviar-nos os elementos constantes
do cupão junto 

Dossiês l análises l entrevistas l notícias l recensões
l crónicas l comentários l memórias
Imprensa l Rádio l Televisão l Jornalismo digital
l Fotojornalismo l Cartoon 

Ao longo de mais de quinze anos, a JJ tem-se afirmado, quer
nas salas de redacção quer nas universidades, como uma
ferramenta fundamental para todos os que pretendem estar
informados sobre a reflexão e o debate que, no país e no
estrangeiro, se vão fazendo sobre o jornalismo e os jornalistas.

Uma edição do
Clube de Jornalistas

Rua das Trinas, 127 r/c 1200 857
Lisboa
Telef. 213965774
e-mail: cj@clubedejornalistas.pt
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4.º Congresso dos Jornalistas

Alerta: a independência
está em risco
A problemática das condições de trabalho, com impacto na
independência dos profissionais e, portanto, na qualidade da
informação, dominou o 4.º Congresso dos Jornalistas, realizado em
janeiro em Lisboa, ao qual a JJ dedica a maior parte desta edição.
Feito o diagnóstico, é a hora de as organizações promotoras
envidarem esforços para que sejam concretizadas as terapêuticas.
Desde logo, no plano legislativo.

“A
s condições em que se exerce
hoje o jornalismo, pilar da
democracia, comprometem o
direito constitucional à infor-
mação, indispensável para o
exercício pleno da democracia”.
O enunciado do primeiro

ponto da resolução final do 4.º Congresso dos Jornalistas, apro-
vada por unanimidade, constitui, simultaneamente, um alerta e
uma denúncia. Os jornalistas, que há 18 anos não se reuniam,
afirmaram de forma clara e inequívoca que é necessário comba-
ter os efeitos nefastos da precariedade laboral sobre a indepen-
dência e a autonomia. E deixaram claro que o afastamento de
profissionais, os salários baixos e a falta de tempo prejudicam o
cumprimento da missão mais nobre dos jornalistas: satisfazer o
direito dos cidadãos à informação. 

Novos processos de despedimento coletivo – no grupo
Cofina e na SIC – anunciados já depois do congresso,
demonstram a premência de uma atuação em várias frentes.
A corajosa denúncia feita por um grupo de jornalistas da RTP
em situação de precariedade já teve consequências: uma ação
de fiscalização desencadeada na empresa pela Autoridade
para as Condições de Trabalho (ACT), cuja intervenção fora
reclamada.

A questão das condições de trabalho dominou a audição
da Comissão Organizadora do congresso na comissão parla-
mentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, rea-
lizada na sequência de um requerimento do Grupo
Parlamentar do CDS-PP, com o objetivo de apresentar as con-

clusões. Tratou-se de uma oportunidade para sensibilizar os
deputados, que também tomaram conhecimento do abaixo-
assinado “A precariedade no jornalismo afeta a democracia”,
subscrito por dezenas de jornalistas. 

Pela primeira vez, o Congresso dos Jornalistas foi promo-
vido pelas três entidades mais representativas da classe –
Sindicato dos Jornalistas, Casa da Imprensa e Clube de
Jornalistas. Cabe-lhes agora, em particular ao sindicato, des-
encadear os mecanismos necessários à concretização das
propostas aprovadas. Em matéria laboral, está em causa o
rigoroso cumprimento da lei. É esse, aliás, o sentido da
única proposta, entre as cerca de 50, aprovada por unanimi-
dade e aclamação. Da autoria do sindicato, a “moção contra
a precariedade” exige o reforço da capacidade de interven-
ção da ACT, bem como a regularização de situações irregu-
lares – no privado como no público, uma vez que também
ocorrem em empresas como a RTP e a Lusa, de capital maio-
ritariamente estatal.

MAIOR INTERVENÇÃO, MAIOR EFICÁCIA
A revitalização dos conselhos de redação, abordada por
diversos congressistas, foi considerada fundamental. Quer a
resolução final, quer algumas propostas apontam a concessão
de proteção legal aos seus membros como condição para o
desempenho de um papel mais ativo no interior das empre-
sas. Por outro lado, foi sufragada a tese de que os pareceres
dos conselhos devem voltar a revestir-se de caráter vinculati-
vo, nomeadamente para cargos de direção e chefia, de forma
a que constituam, efetivamente, um instrumento de partici-
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pação dos jornalistas na orientação editorial dos órgãos de
comunicação, princípio constitucionalmente consagrado. 

O reforço da autorregulação e da eficácia da regulação
externa, que pressupõe alterações legislativas, ficou plasma-
do na resolução final. Os jornalistas reivindicam maior peso
nas entidades reguladoras, em particular na ERC, assumindo
em simultâneo o cumprimento dos seus deveres e responsa-
bilidades, em matéria ético-deontológica. 

A aprovação de um conjunto de propostas neste domínio
revela a preocupação dos jornalistas com a dimensão ética do
exercício profissional. Graças à iniciativa de um grupo de 18
congressistas, ficou assente a realização de um amplo debate,
iniciado em assembleia de jornalistas, com vista à criação de
um órgão deontológico que supere os constrangimentos de
intervenção do Conselho Deontológico, decorrentes da sua
ligação ao sindicato. O Conselho, por seu lado, aproveitou o
congresso para iniciar uma reflexão sobre a revisão do
Código Deontológico, avançando desde já com duas altera-
ções, respeitantes a questões de consciência e à atualização da
norma sobre a não discriminação.

Entre as propostas aprovadas, justifica-se uma referência à
subscrita por quatro jornalistas, que prevê a criação de um
grupo de trabalho encarregado de refletir sobre as condições
de acesso à profissão, constituído por representantes do sin-
dicato, do Centro Protocolar de Formação Profissional para
Jornalistas (Cenjor) e dos cursos de Jornalismo e de Ciências
da Comunicação. Em aberto, a possibilidade de o período de
estágio curricular ser considerado para efeitos de contagem
do período de estágio legalmente habilitante à obtenção de
título profissional.

BRUNO LISITA

RUI BARROS (UM)

JJ
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1.O 4.º Congresso dos Jornalistas Portugueses con-cluiu que as condições em que se exerce hoje o jor-
nalismo, pilar da democracia, comprometem o direito
constitucional à informação, indispensável para o exercí-
cio pleno da cidadania.

2.As condições de trabalho – dimensão reduzida dasredações com os despedimentos, precariedade, bai-
xos salários e falta de tempo – estão a ter efeitos na quali-
dade do jornalismo e condicionam a independência dos
jornalistas.

3.A profunda mudança no enquadramento do setorestá a afetar a credibilidade do jornalismo. O contri-
buto dos jornalistas é determinante para ultrapassar as
ameaças e desafios que se colocam à viabilidade da infor-
mação de qualidade.

4.A legislação laboral tem de ser cumprida emPortugal no setor do jornalismo, sendo urgente uma
ação rápida e eficaz da Autoridade para as Condições de
Trabalho para acabar com os falsos estágios, os falsos reci-
bos verdes e os falsos contratos de prestação de serviço.

5.A autorregulação tem de ser reforçada e a regulaçãotem de ser eficaz.

6.Os jornalistas têm de ter maior peso e presença nasentidades reguladoras. É necessário iniciar um pro-
cesso de revisão legislativa que torne essas entidades mais
eficazes e mais participadas pelos jornalistas.

7.Os princípios éticos e deontológicos têm de serreforçados, têm de abranger todos os jornalistas e
têm de ser aplicados com eficácia.

8.Os conselhos de redação têm de ter um papel ativo,o que exige a proteção legal dos jornalistas que neles
participam. Os pareceres dos conselhos de redação têm de
ser vinculativos, nomeadamente para os cargos de direção
e chefias.

9.É crucial que os jornalistas reforcem as estruturaspróprias da classe, desde logo o Sindicato dos
Jornalistas e a sua presença nas redações com uma agenda
própria, para a defesa dos direitos dos jornalistas e a afir-
mação do jornalismo.

10.É fundamental avaliar, melhorar e fortalecer arelação do setor com as instituições de ensino
superior e outras entidades formativas devidamente cre-
denciadas.

11.É urgente promover a literacia mediática, cominiciativas no domínio da educação pré-univer-
sitária e junto da população em geral.

12.Os jornalistas, reunidos no 4.º Congresso dosJornalistas Portugueses, assumem o compromis-
so de cumprir os deveres e as responsabilidades decorren-
tes dos princípios ético-deontológicos do jornalismo e das
melhores práticas do exercício e regulação da profissão.

Lisboa, 15 de Janeiro de 2017

Resolução final
(Aprovada por unanimidade)

JJ
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“O
número para o qual ligou não
tem voicemail ativo, por
favor tente mais tarde”. Foi
com esta mensagem que
Catarina Go mes se deparou
quando tentou entrar em
contacto consigo própria na

redação do “Pú blico”. A experiência serviu-lhe de inspira-
ção para a comunicação que apresentou neste 4.º
Congresso.

Com base na experiência, a jornalista con-
cluiu que existem boas histórias que podem
não ser contadas. “Os persistentes cidadãos
que conseguem chegar à fala comigo ou com
qualquer um dos meus colegas jornalistas
por essas redacções fora, e que querem con-
tar a sua história, são passados de telefone
em telefone, ficam em espera. Ninguém os
quer atender.”

Uma parte dos órgãos de comunicação
social deslocaram-se dos centros das cida-
des para as periferias e com eles foram os
jornalistas. Por outro lado, o aparecimento
de novas formas de comunicação digital
dá oportunidade aos jornalistas de se
aproximarem do leitor. Catarina Gomes
considera esta uma falsa aproximação.

“Poder-me-ão dizer que todos os jorna-
listas agora têm emails para os quais
podem ser contactados, que agora há comentários online
aos artigos que escrevem, que basta clicar no rato para
sugerir correcções, que os jornalistas têm páginas de
Facebook”, nota a jornalista. “E podem dizer que tudo isto
tornou os jornalistas mais próximos das pessoas e isso é
verdade, em certa medida. Mas não é a mais importante.”

“NÃO ME COMOVO PORQUE NÃO TENHO TEMPO”
Para a jornalista o que é mais grave é a sedentarização da

classe. Catarina Gomes realça que “cada vez mais difícil
um jornalista sair da redação para ir à procura de ‘histó-
rias’. As redações estão transformadas em bunkers onde
dificilmente se entra e de onde se sai cada vez menos.”

Catarina Gomes, no seu texto, dá o exemplo do estudo
de João Miranda, no qual se conclui que “cerca de 20,5%
dos jornalistas inquiridos raramente saem da redação e
3,7% nunca a abandonam em reportagem.” Perder tempo
a escutar uma história que, possivelmente, não será notí-
cia é algo que já não existe no jornalismo. A repórter

salienta, ainda, que “não há tempo a perder a ouvir, quan-
to mais a escutar.”

De profissionais fora da redação, passou-se a “viver
numa bolha”, frisa Catarina Gomes. Com repórteres que
se mantêm sentados na cadeira, nota-se o “empobreci-
mento do conteúdo” e até, na visão da profissional, uma
consequente falta de compaixão. “Sair da redacção, falar
com pessoas provoca-nos sentimentos, ficar na redacção
dessensibiliza-nos, distancia-nos do sofrimento.”

Jornalistas sem tempos
sequer para ouvir
O distanciamento do leitor em relação ao repórter foi a questão
que a ex-jornalista do “Público” Catarina Gomes destacou na sua
comunicação ao 4.º Congresso.

Texto: Mariana Saraiva (UBI) Foto: Joana Ochoa (ESCS)

JJ
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As redações como
inimigas da compaixão
Catarina Gomes

“B
em-vindo. Para um melhor
atendimento por favor escolha
a opção pretendida: para con-
tacto com a administração mar-
que 0, para a redação marque 1,
para compra de publicidade e
de classificados marque 2, para

questões sobre assinaturas e pontos de venda marque 3,
para assuntos administrativos e financeiros marque 4.
Premi 1: “O número para o qual ligou não tem voicemail
ativo, por favor tente mais tarde.”  

Quando se liga para o número de telefone de um jornal
tentando falar com um jornalista, “a redação” surge como
uma entidade coletiva abstrata na qual não parecem tra-
balhar indivíduos, seres chamados jornalistas. Eu tentei
falar comigo e não consegui. Não é suposto.  

Os persistentes cidadãos que conseguem chegar à fala
comigo ou com qualquer um dos meus colegas jornalistas
por essas redações fora, e que querem contar a sua história,
são passados de telefone em telefone, ficam em espera.
Ninguém os quer atender. São vistos como empecilhos,
uma perda de tempo numa rotina de trabalho desenfreada
que inclui, cada vez menos, conversar com pessoas. Se não
se tiver de antemão o contacto de um jornalista é muito
difícil chegar à fala com um destes seres.  

Houve um tempo em que era frequente ouvir-se nas
redações um “está lá em baixo uma pessoa que quer falar
com um jornalista”. E algum jornalista, por norma, descia
umas escadas e ia ouvi-lo, depois havia um editor que per-
guntava se tinha valido a pena. Muitas destas histórias
autopropostas não davam em nada, muitas outras justifi-
cavam um trabalho jornalístico.   

Hoje a imprensa escrita está em crise e os jornais foram
deslocados, por causa dos elevados custos de renda nos cen-
tros das cidades, para zonas periféricas tornando os jornalis-
tas, também geograficamente, cada vez mais inacessíveis.   

Poder-me-ão dizer que todos os jornalistas agora têm
emails para os quais podem ser contactados, que agora há
comentários online aos artigos que escrevem, que basta cli-
car no rato para sugerir correções, que os jornalistas têm
páginas de Facebook. Podem também dizer que os sites
dos jornais vêm disponibilizando fotografias dos jornalis-
tas e os seus perfis, e que isso também é personalizar o jor-

nalismo, aproximando-os do seu 
leitor, que até lhe pode conhecer o rosto, já não é só um

nome. E que agora os jornais até têm “gestores de comuni-
dades”.    

E podem dizer que tudo isto tornou os jornalistas mais
próximos das pessoas e isso é verdade, em certa medida.
Mas não é a mais importante.   

A dificuldade em chegar à fala com um jornalista é uma
face do problema. A outra, mais grave, é o facto de ser cada
vez mais difícil um jornalista sair da redação para ir à pro-
cura de “histórias”. As redações estão transformadas em
bunkers onde dificilmente se entra e de onde se sai cada
vez menos.   

As pessoas não conseguem vir ter connosco e nós não
conseguimos ir ter com elas. Uma tese de doutoramento na
Universidade de Coimbra sobre a autorregulação profissio-
nal do jornalismo, do investigador João Miranda, revela
que cerca de 20,5% dos jornalistas inquiridos raramente sai
da redação e 3,7% nunca a abandona em reportagem.   

Acredito que os números dos jornalistas sedentários na
imprensa escrita sejam ainda maiores e estejam a aumen-
tar. Há uma nova geração de jornalistas online reclusos nas
redações. São jovens a quem é pedido que escrevam sobre
os mais variados assuntos (da pobreza ao futebol, do teatro
às taxas de juro) sem quase lhes ser permitido que saiam.
Que trabalham por turnos para alimentar a nervosa
máquina de produção de conteúdos jornalísticos que são
os sites de jornais. E que desconhecem que o jornalismo
não é bem só aquilo que os deixam produzir.  

A ideia de perder tempo a ouvir uma pessoa que depois
pode não resultar numa peça jornalística é hoje uma práti-
ca à qual um jornalista da imprensa se pode, cada vez
menos, dar ao luxo. Não há tempo a perder a ouvir, quanto
mais a escutar. Se é para pôr os pés fora da redação é para
voltar, rapidamente, e escrever… o que quer que seja.   

Do jargão jornalístico fazia parte uma expressão que se
usava quando se saía da redação para ir conversar com
alguém e depois se voltava dizendo: “não deu nada”. Hoje
isso é quase impossível, cada saída tem de “dar alguma
coisa” e, por isso, arrisca-se menos. Sabe-se com o que se
vai voltar antes de sair, quando o mais importante pode
estar a acontecer mesmo ao lado. Não há tempo/dinheiro
para a imprevisibilidade.   
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Reduzir essa imprevisibilidade tem como consequência
uma forma de fazer jornalismo que significa: estar sentado
numa cadeira a receber emails e a fazer telefonemas que
permitem, sem custos de deslocações e perdas de tempo,
elaborar uma peça de tipo jornalístico – ou, de preferência
várias - considerada suficientemente satisfatória (e a exi-
gência é cada vez menor) para alimentar uma homepage
que precisa de ser constantemente “refrescada”.  

O contacto pessoal com as pessoas está em vias de se
tornar anacrónico, dispensável, acessório, numa profissão
que devia ter a saída da redação e o contacto com cidadãos
comuns como o centro do seu trabalho.   

Porque é a ouvir histórias de pessoas, a saber como
vivem, quais os seus problemas - que muitas vezes são tão
diferentes dos nossos, jornalistas, dos nossos amigos e da 

nossa família que nem os conseguimos imaginar - que
podemos manter algum tipo de sintonia com o mundo que
é suposto reportarmos. Como é possível que se possam
passar semanas sem se sair de uma redação e escrever-se
notícias sobre o que se passa “no mundo”?   

Pergunto-me se os jornalistas que escrevem sobre o dis-
tanciamento entre a política e os eleitores, que repetem
expressões como ‘a política está de costas voltadas para os
cidadãos’, que ‘os políticos vivem numa bolha longe dos
país real e não conhecem os problemas do cidadão
comum’, se apercebem da enorme incoerência que é estar
a criticar uma forma de funcionar que é uma fiel descrição
do estado do jornalismo atual. A diferença é que nós não
somos eleitos nem escolhidos por ninguém para represen-
tarmos as pessoas.  

O jornalismo aponta aos outros mas não olha para si
mesmo. Tem a faca e o queijo na mão, o poder de decidir o
que está ou não na agenda mediática. E a qualidade do jor-
nalismo e o debate sobre os rumos que está a tomar não
estão seguramente na agenda do jornalismo.  

Os jornalistas vivem numa bolha de onde cada vez
menos saem. Neste jornalismo de redoma é legítimo per-
guntarmos: Que mundo nos trazem? Que mundo repre-
sentam?   

Além do empobrecimento de conteúdos, acredito que
os jornalistas que raramente põem os pés fora das redações
são necessariamente profissionais mais pobres, mais indi-
ferentes ao sofrimento sobre o qual é pedido que escre-
vam, porque não lhes é dada a oportunidade de o conhe-
cerem de perto.    Que envolvimento emocional pode, por
exemplo, um jornalista ter com os problemas da habitação
social se apenas escreveu sobre o tema através de estudos,
estatísticas ou comunicados institucionais que lhe chegam
via email? Se nunca entrou num bairro social, se nunca se
sentou no sofá da sala de um destes lares, se nunca conver-
sou com pessoas que habitam estes espaços.  

É suposto que o que vamos conhecendo enquanto jor-
nalistas ao longo da nossa carreira nos torne mais huma-
nos, nos alargue mundividências. Só sentindo empatia é
que podemos tentar que o leitor a sinta através do nosso

trabalho, que seja capaz de se sentir mais próximo do outro
que não conhece, que lhe é socialmente distante, mas que
o jornalismo é suposto aproximar. É uma das suas funções
de mediador.   

Como é que é suposto que eu, enquanto jornalista, me
compadeça com um qualquer dos dramas sociais sobre o
qual estou a escrever, se o acesso a essa realidade está limi-
tado ao que li outros escreverem sobre o assunto (via tele-
xes de agências noticiosas e notícias de outros jornais que
se imitam) e a uns quantos telefonemas?  

Além da dessintonia com o que se passa fora da reda-
ção, acredito que este distanciamento tem efeito na quali-
dade humana dos que reportam e da forma como o fazem.
Se falar com pessoas cara a cara se tende a tornar dispen-
sável, então corre-se o risco de os jornalistas se tornarem
em seres cada vez mais distantes. Sem tempo para a com-
paixão.   

O
s números dos jornalistas sedentários
tenderão a aumentar porque se acha
que o telefone ou email são mais efi-
cientes. Ao correio eletrónico che-
gam-nos a qualquer hora, prontos a
transformar em notícias “novas”,
estudos, estatísticas, relatórios,

comunicados. E, é um facto, falar com pessoas não é “efi-
ciente”, exige tempo, dedicação, porque as pessoas não são
lineares, não fornecem títulos e leads em duas penadas,
têm um discurso oral naturalmente desorganizado; é pre-
ciso que nos demos a conhecer para que alguém se nos dê
a conhecer. É preciso estabelecer relações de confiança.   

As condições de trabalho que existem cada vez mais nas
redações de jornais em Portugal e em todo o mundo têm
tudo para tornar o jornalista num ser esquivo, impaciente,
superficial, cínico e francamente desumano, porque não
tem tempo nem disponibilidade emocional para funcionar
além de um regime de “toca e foge” com as raras pessoas
com quem consegue chegar à fala ao vivo.   

Quando é estando com as pessoas cara a cara que nos
podemos deixar afetar, que nos podemos sentir compro-
metidos com o sofrimento por que estão a passar e que
podemos tentar compreende-lo, para depois melhor o ten-
tar transmitir. É das histórias que nos envolvem que sai o
melhor jornalismo, que é também o que mais cativa o lei-
tor, o que faz aumentar o “engagement” junto dos leitores,
um termo tão em voga no jargão do jornalismo digital.   

Sair da redação, falar com pessoas provoca-nos senti-
mentos, ficar na redação dessensibiliza-nos, distancia-nos
do sofrimento.   

O jornalismo de rabo sentado na secretária corre o sério
risco de estar a criar zombies emocionais que produzem o
que se lhes pede, enlatados jornalísticos, de forma desafe-
tada. Se não conheces as pessoas não sabes para quem
estás a escrever, porque estás a escrever, o teu trabalho
perde significado. Perdes o norte. JJ
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A precariedade
mina o Jornalismo 
Uma comunicação subscrita por 34 jornalistas da RTP pôs o dedo na
ferida. Eles são “compras bem feitas”.

S
omos a voz, a cara e as
mãos do serviço
público de rádio e
televisão em Portugal.
Somos centenas de
falsos recibos verdes.
Somos muitos.

Demasiados. Não somos só jornalistas,
também produtores, técnicos, animado-
res e muitas outras pessoas que todos os
meses são tratadas como uma compra
qualquer. Quem nos paga não são os
Recursos Humanos; é a Direção de
Compras.

No entanto, são compras bem feitas.
Se assim não fosse, não estaríamos em
direto diariamente e não passariam por
nós decisões editoriais. Sim, alguns de
nós editam noticiários e programas.

Ainda assim, cumprimos ordens: existe uma hierarquia
a respeitar, tal como o horário de traba lho. Horário esse
que pode esticar e mudar, seja fim de semana ou feriado,
dia ou madrugada. Não há horas extra pagas. Nem sequer
horas noturnas para aqueles que asseguram o serviço
público de rádio e televisão.

Estão enganados se pensam que somos compras caras.
Também não somos. Há ali alguns de nós que, todos os
meses, levam para casa algo que, em termos líquidos, está
próximo do salário mínimo nacional. A rondar os 600
euros por mês, os 7000 euros por ano.

A juntar a isso, não podemos querer ser mães ou pais.
A não ser que tenhamos um bom suporte, porque não há
licenças de maternidade ou paternidade. Ainda podíamos
meter férias, mas elas são escassas. Há quem tenha tido
apenas cinco ou dez dias úteis num ano e quem, simples-
mente, não teve direito a férias. Também, claro, não temos
subsídios nenhuns: nem de férias, nem de Natal, nem de
alimentação.

E estudar? Não vale a pena pensar nisso – ou, pelo menos,
não vale a pena pensar num estatuto de trabalhador-estudante,
que não nos vai ser atribuído. E se nos magoarmos em serviço?
Não temos qualquer seguro de acidentes de trabalho ou ajuda
para pagar esse mesmo seguro.

Somos a voz, a cara e as mãos do serviço público de
rádio e televisão. Tratados como pedidos de compra,
temos material atribuído, temos permissão para conduzir
carros da frota, mas não temos um contrato de trabalho. 

Parece uma coisa tão básica para todos, mas é algo que
faz uma grande diferença para nós. 

Podemos ser despedidos de um dia para o outro.
Somos “flexíveis”! Mas esta flexibilidade da empresa é a
nossa insegurança: a RTP não paga a nossa Segurança
Social e se nos despedir ficamos sem rendimentos.

Somos centenas na RTP e outras centenas nas várias
empresas de comunicação social. Vários falsos-correspon-
dentes/free-lancers, que só estão nessa situação porque a
isso são obrigados. E dezenas de milhares no setor priva-
do e no público: professores contratados, professores das
AEC, trabalhadores dos cal-centers, contratos de empre-
go-inserção, trabalhadores de vários setores com contra-
tos mensais, estagiários que não recebem e muitos outros.
A nossa luta é a mesma.

A luta é comum também à dos restantes trabalhadores da RTP
e de outras empresas, que viram os salários cortados, carreiras
congeladas, progressões canceladas. Não nos deixaremos encan-
tar pelo discurso daqueles que querem colocar trabalhadores pre-
cários contra os trabalhadores dos quadros. Estamos e estare-

João Torgal apresentou a comunicação ao congresso

JOANA OCHOA
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mos sempre do mesmo lado dos nossos camaradas de
redação. 

Esta é uma luta que deve ser abraçada por todas as
organizações representativas dos trabalhadores e por
todos os progressistas, não apenas pela vertente humana
e social, mas também pelos desafios que coloca. Pela falta
de direitos, os precários não têm, em teoria, voz nessas
organizações. Não podem votar ou ser eleitos. O que pro-
voca problemas e situações de crise nas próprias estrutu-
ras. Um exemplo: a rádio, na RTP, está sem Conselho de
Redação há anos, porque os precários são a grande fatia
dos trabalhadores. E o problema vai agravar-se cada vez
mais.

A precariedade é também uma ameaça à qualidade do
Jornalismo. Vários estudos demonstram a influência que
a fragilidade laboral tem nos conteúdos jornalísticos, isto
é, nas notícias. Menos poder de decisão, maior subordina-
ção, pressão salarial e laboral.

Somos centenas. Somos muitos. Demasiados.
Queremos que a lei se cumpra: queremos os nossos direi-
tos. Queremos um contrato. Queremos ser integrados nos
quadros. Queremos um salário digno, férias, espaço para
constituir família, direitos de maternidade e paternidade,
acesso aos cuidados médicos e tempo para estudar. 

Queremos segurança.
É com brio que todos os dias vestimos a camisola do

serviço público. A camisola que nos faz cumprir horário,
ter chefia e escalas de equipa. É com brio que todos os dias
entramos na RTP, a norte ou a sul, prontos para dar o me -
lhor de nós. É com brio que, apesar de sermos falsos reci-
bos verdes, assumimos as responsabilidades. A empresa
precisa de nós, o serviço público precisa de nós…

E nós, de que precisamos? De dignidade. 
Nós: a voz, a cara e as mãos do serviço público de rádio

e televisão em Portugal.

Ana Barros (CP 10243); Ana Raquel Leitão (CP 10366);
Andreia Filipa Novo (CP 10352); António Pedro
Carvalho (CP 9785); Catarina Dias Ribeiro (CP 9767);
Cátia Ferraz (CP 10455); Clara Osório (CP 8781); Cláudia
Martins (CP 10448); Cristina Santos (CP 4299); Diana
Bouça-Nova (CP 10295); Diogo Louçã Rodrigues (CP
10254); Duarte Baltazar (CP 10441); Emanuel Boavista
(CP 10119); Filipa Dias Mendes (CP 10250); Filipa
Marques Henriques (CP 10318); Filipe Dias Canhoto (TP
2315); Filipe Santa-Bárbara (CP 9569); Filipe Silveira (CP
7390); Francisca Fortuna (CP 10456); Frederico Pinheiro
(CP 9207); João Gomes Dias (CP 10362); João Miguel
Nunes (CP 9954); João Torgal (CP 10266); José António
Pereira (CP 10273); Mariana Flor (CP 10252); Miguel
Cordeiro (CP 10349); Nuno Amaral (CP 8191); Patrícia
Cadete (CP 10104); Pedro André Esteves (CP 10253);
Pedro Zambujo (CP 10264); Raquel Amado (CP 9766);
Rita Fernandes (TPE 520); Rita Soares (CP 9212); Sofia
Santos (CP 2612)

Moção contra
a precariedade
Direção do Sindicato dos Jornalistas

A única proposta aprovada por
unanimidade pelos congressistas, da
autoria da Direção do Sindicato dos
Jornalistas, denuncia a precarização do
exercício profissional e exige uma
intervenção imediata dos poderes
públicos.

Aprecariedade está instalada no jornalismo, condi-
cionando o seu exercício livre e independente, o
coração da democracia.  São centenas os jornalistas

que em Portugal vivem sem salário fixo, pagos à peça ou
em regime de avença, remunerados sem qualquer padrão
de justiça e desprotegidos socialmente pelo sistema. Os
falsos recibos verdes devem ser integrados e enquadrados
num exercício da profissão que garanta segurança, prote-
ção e direitos. 

O retrato que resulta de um estudo realizado pelo
ISCTE, apresentado neste Congresso dos Jornalistas, traça
um cenário de miséria: 

- um terço dos jornalistas tem vínculos precários; se lhes
juntarmos os jornalistas com contrato a termo, este núme-
ro aumenta para quase metade; 

- 11,6% auferem 500 euros líquidos por mês; um terço
recebe menos de 700 euros líquidos. 

A Direção do Sindicato dos Jornalistas apela ao
Congresso que se una em defesa dos camaradas sujeitos à
precariedade e reforce a importância dos instrumentos de
contratação coletiva. 

Face a isto, propomos: 
- exigir aos empregadores o número exato de jornalistas

com contratos de prestação de serviço e que são colabora-
dores, avençados e falsos recibos verdes; exigir aos empre-
gadores que regularizem imediatamente as situações irre-
gulares; 

- exigir ao Estado que cumpra as suas obrigações nas
empresas em que detém a maioria do capital, nomeada-
mente na RTP e na Lusa; 

- exigir à Autoridade para as Condições do Trabalho que
cumpra a sua função; exigir ao Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, que reforce a capacidade
de intervenção deste organismo, garantindo os meios e
recursos necessários à sua atuação; - exigir à Assembleia da
República que reflita sobre a precariedade e a todos os par-
tidos que adotem posição e legislem em consequência.
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Entrevista a Mike Rezendes

“Continuamos a precisar
de sair para a rua
e falar com as pessoas”
É um nome incontornável do jornalismo de investigação. Michael
Rezendes, jornalista do “The Boston Globe” e membro da equipa
Spotlight, que trouxe a público o polémico caso de abusos sexuais por
membros da Igreja, participou no 4º Congresso dos Jornalistas
Portugueses. O jornalista veterano defendeu que se deve manter a
essência do jornalismo de investigação, que não se faz sem
investimento financeiro. A crise de 2008, diz, afetou sobretudo os
órgãos médios do panorama norte-americano. Quanto à eleição de
Trump, aponta as lições a retirar pelos media.

Beatriz Pinto (U. Porto), Miguel Pais (U. Nova de Lisboa) (texto), Zita Moura (U.Coimbra) (fotos)

Quais as principais diferenças, se existem, entre os jornalis-

tas de investigação que iniciaram a sua carreira há 20 anos

e aqueles que estão a começar agora?

Acho que não há muitas diferenças. O trabalho é o
mesmo, os desafios são os mesmos. O problema não está
em fazer o trabalho de um jornalista de investigação, o
problema é como financiar o seu trabalho. É caro produzir
jornalismo de investigação. Mas acho que a base é a
mesma de há 20 anos. Continuamos a precisar de sair para
a rua, acho que o jornalismo feito no terreno continua a
ser muito importante, continuamos de ter de falar com as
pessoas e persuadi-las a dar-nos o tipo informações que
irão dar origem a histórias incríveis. Hoje, temos muitas
novas ferramentas. Uma coisa que é muito diferente é
que, com a internet, temos acesso a uma quantidade de
informação que nunca tivemos antes. O nosso acesso aos
dados a partir das nossas secretárias é realmente fantásti-
co. Podemos, muitas vezes, pesquisar por documentos de
tribunais a partir da nossa secretária. É muito mais fácil
encontrar pessoas do que costumava ser. Acho que temos
muitos mais instrumentos do que costumávamos ter, mas
a essência do trabalho mantém-se, que é demonstrar a
existência de injustiças sistemáticas que precisam de ser

corrigidas, responsabilizar as instuituições poderosas
pelas suas ações. Nisso, o trabalho é o mesmo, com a exce-
ção nas novas ferramentas que a internet nos dá.
E as dificuldades de há 20 anos atrás? Mantêm-se as mes-

mas?

Estás sempre a tentar obter informação que alguém não
quer que obtenhas. Acho que foi o George Orwell, alguém
semelhante a ele, que disse: “Jornalismo é publicar algo
que alguém não quer ver publicado”. E eu acho que há
muita verdade nisso.
Disse que o caso retratado no filme Spotlight foi “a primeira

história viral”.

Sim, acho que isso é verdade.
Na altura, o e-mail teve um papel essencial na propagação

da história. Mas e se a investigação fosse divulgada hoje?

Acha que a existência das redes sociais ia beneficiar ou pre-

judicar o impacto da história?

Acho que, provavelmente, ia ajudar. A história iria espal-
har-se muito mais depressa e o impacto poderia até ser
maior. Tal como já disse, tivemos sorte em publicar a his-
tória na era da alvorada da internet e isso contribuiu real-
mente para que se tornasse no escândalo à escala global.
Sem a internet, não sei se isso teria acontecido. Talvez até
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tivesse acontecido, mas teria levado muito mais tempo
para que a história se espalhasse. Hoje, espalhar-se-ia
ainda mais rápido.
Mas as consequências seriam as mesmas?

Acho que sim. O que descobrimos foi tão horrível e tão sis-
témico que a Igreja ver-se-ia obrigada a responder de algu-
ma forma. Mesmo hoje, definitivamente. E acho que o
outro impacto que tivemos foi nas pessoas, nas vítimas de
abuso sexual por parte de membros da Igreja. A realidade é
que, antes de aparecermos, muitas destas pessoas, e com
isto eu quero dizer milhares e milhares de pessoas à volta
do mundo que foram abusadas por padres, sofriam em
silêncio. Muitas delas estavam envergonhadas pelo que
lhes tinha acontecido, muitas delas sentiam-se culpadas, e
a razão por trás disso é que estas pessoas acreditavam que
estavam sozinhas, que eram as únicas. E quando divulga-
mos as nossas histórias aperceberam-se “Ei, não sou só eu!”.
Há outros como eu e a culpa não é minha. A culpa é da
Igreja Católica. E isso incentivou muitas dessas pessoas a
chegarem-se à frente e dizer “Isto aconteceu-me e isto está
errado. E é preciso fazer algo em relação a isto”. E isso foi o
impacto mais recompensador que a história obteve, o efeito
libertador das vítimas e sobreviventes do abuso sexual.

Acha que o jornalismo local foi uma das vítimas da crise eco-

nómica de 2008?

Não penso que tenha sido esse o problema financeiro dos
órgãos de comunicação. Penso que o problema foi especi-
ficamente a Internet. Já não recebemos as receitas de
publicidade como antigamente, e isso atribui-se direta-
mente ao crescimento da Internet. Mas vários jornais
pequenos ainda têm um bom desempenho, porque a
publicidade nas suas comunidades não está interessada
em atingir um grande número de pessoas. Querem um
número especifico numa certa área geográfica.  A crise
real, pelo menos nos Estados Unidos, afetou mais os
órgãos de comunicação de tamanho médio. Foi onde se
cortou a sério no número de empregados. Isso significa
que ninguém está a cobrir as câmaras locais, que não exis-
tem repórteres a cobrir a legislação de cada Estado.
Perdeu-se muito do papel de responsabilização do jorna-
lismo porque os órgãos médios foram privados de finan-
ciamento. E não encontraram uma forma de o substituir
com subscrições ou outra alternativa.
Existem vozes alternativas a emergir no mundo dos media.

Gostaria de recomendar algum nome ou projecto específicos

que ofereçam uma perspectiva fresca aos cidadãos?
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Penso que a ProPublica é uma experiência interessante
dentro do modelo não lucrativo, que produz jornalismo
de investigação. Também existe o Center for Public
Integrity, em Washington, o Center for Investigative
Reporting, na Costa Oeste. São organizações que estão a
financiar de forma sofisticada, com doações, o jornalismo
de investigação. Penso que é um dos motivos pelos quais
a ProPublica teve sucesso. O sucesso a atrair leitores tam-
bém parte da união com os media tradicionais. Numa
investigação, podem envolver um jornalista do “The New
York Times”, do “Washington Post” ou do “The Boston
Globe”. E os artigos são publicados em conjunto. Até na
ProPublica, que penso ser o modelo não lucrativo com
maior sucesso nos Estados Unidos, se sente que é necessá-
rio juntar-se aos meios tradicionais para expor o trabalho
a um grande número de pessoas.
É seguro dizer que a eleição de Donald Trump tomou o jor-

nalismo norte-americano de surpresa.

Sim, tomou.
Existem pequenas comunidades que dizem não se sentir

representadas pelo que chamam de “big media”. Diria que

as grandes organizações dos media são, de facto, orienta-

das para as elites?

Eu diria que os meios de comunicação na América têm
algum trabalho a fazer. Não só falharam a história da força
eleitoral de Donald Trump, mas também as razões para o
apoio que obteve. Perderam a história da profunda insatis-
fação económica na América que levou à vitória de Donald
Trump. Há muito pouco jornalismo sobre isso. E penso que
isso aconteceu porque a maioria dos repórteres estava a
trabalhar a partir de Nova Iorque ou Washington, ou a ir
aos estados das primárias. Havia poucos repórteres na ver-

dadeira América, a entrevistar pessoas sobre como se sen-
tiam nas suas vidas. Penso que, por isso, os media america-
nos perderam uma grande história. E isso devia ser uma
lição sobre como recolhemos notícias e sobre as noções
pré-concebidas que os repórteres já levam para as histórias
que estão a cobrir. Os media americanos estão, ou deviam
estar, num período importante de autorreflexão.
Era o que lhe queria também perguntar. Qual a grande lição

que os jornalistas devem retirar das presidenciais de novem-

bro?

A grande lição é falar com pessoas reais sobre as vidas que
estão a viver. Fora das grandes áreas metropolitanas,
como Nova Iorque, Washington ou Los Angeles. Houve
pouco jornalismo sobre isso, e é obviamente importante.
É a primeira vez em 19 anos que temos um congresso de jor-

nalistas em Portugal. Qual é a importância deste tipo de

eventos para a classe jornalística?

Há duas razões pelas quais um congresso como este é
importante. A primeira é para que sintamos solidariedade.
Esta é uma altura desafiante para se ser jornalista. E
ajuda-nos a todos mantermo-nos juntos. Podemos parti -
lhar as nossas experiências e sentir o apoio comum. Além
disso, uma conferência como esta é importante porque
precisamos de novas ideias sobre como financiar o nosso
trabalho. E aqui há essa troca de ideias, que se podem de -
senvolver umas às outras. As pessoas estão a ter conversas
que podem levar a novas experiências para financiar um
trabalho jornalístico credível. Com tantos jornalistas pre-
sentes, existe um grande conjunto de capacidades que vão
ser ensinadas. Essa é mais uma razão, a transferência de
capacidades de jornalistas experientes para os que estão
agora a começar. JJ
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Profissão
de jornalista:
experientes
e letrados,
mas mal pagos
e condicionados
Mais de metade dos jornalistas portugueses recebe menos de 1000
euros por mês. Sentem-se condicionados e com limitações de
autonomia profissional e pessoal. Têm em média quase 40 anos, a
maioria trabalha em Lisboa e 80% frequentaram a universidade. São
experientes e continuam muito ligados à imprensa e ao texto. 

Miguel Crespo *
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E
ste poderia ser o retrato robô dos jor-
nalistas em Portugal, de acordo com as
quase 1500 respostas validadas do
estudo "Os jornalistas portugueses são
bem pagos? Inquérito às condições
laborais dos jornalistas em Portugal",
cujo principal objetivo é analisar as

condições laborais dos jornalistas portugueses, conhecer a
diversidade de percursos e perfis jornalísticos e identificar
os principais constrangimentos e desafios que se colocam
ao exercício da profissão de jornalista. As respostas obti-
das correspondem a mais de 20% dos profissionais, tendo
em conta que a 9 de janeiro de 2017 existiam 6114 jornalis-
tas com carteira profissional ou equiparados em Portugal,
de acordo com os dados da Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista.
Da análise inicial, é positivo que exista um quase equi-

líbrio entre homens e mulheres, exceto em cargos direti-
vos, e o sexo não altere de forma significativa quanto tra-
balham ou ganham, a sua atuação ou perceção, seja sobre
o conciliar a vida profissional e pessoal, ou acerca dos con-
dicionalismos ou entraves à autonomia.
É negativo que mais de 50% recebam menos de 1000

euros por mês e a maioria trabalhe mais de 40 horas por
semana, ainda mais quando quase 80% são licenciados e
mais de metade investiu em formação nos últimos 5 anos.
Isto representa grande disparidade entre qualificações,
trabalho e retribuição. Igualmente negativo é o facto dos
inquiridos apontarem grandes condicionalismos e entra-
ves ao bom exercício da profissão, principalmente de fato-
res internos aos meios de comunicação em que trabalham,
em especial em relação às decisões das chefias ou das
administrações. Sentem uma degradação das condições
de trabalho no setor, nos últimos 5 anos, e dizem-se con-
dicionados, em especial pela agenda, condições de traba -
lho, salário, conciliação com a vida pessoal e familiar e
medo de perder o emprego.
Entre os pontos negativos, destaca-se ainda o abando-

no precoce da profissão (apesar de serem experientes), a
quase impossibilidade de progressão na carreira e a perce-
ção negativa sobre o jornalismo: 2/3 já pensaram abando-
nar a profissão e, perante o desemprego, 80% acreditam
que é improvável voltar à atividade.

MENOS DE 40 ANOS E EQUILÍBRIO ENTRE SEXOS
Em termos etários, os jornalistas têm, em média, 39,9 anos.
Por comparação com o primeiro estudo sociológico sobre
a atividade jornalística em Portugal, publicado em 1988
por José Manuel Paquete de Oliveira na "Revista de
Comunicação e Linguagens", os jornalistas são agora ligei-
ramente mais novos. Em 1987, ano a que se referem os
dados analisados em "Elementos para uma Sociologia dos
jornalistas portugueses", a idade média dos jornalistas
portugueses era ligeiramente inferior aos 41 anos, ou seja,
cerca de um ano mais velhos do que em 2016.

Em 2016 destaca-se que 38% estão a faixa etária 35-44
anos, com os grupos adjacentes (25-34 e 45-54) a represen-
tar, cada um, mais de 20%. Curiosamente, não há grandes
diferenças em relação aos dados de 1987, quando 85,4%
tinham entre 26 e 55 anos, e 35,6% pertenciam à faixa etá-
ria 36-45 anos.
Em 2016 os mais jovens (menos de 24 anos) represen-

tam apenas 6,6%, o que se poderá pensar ser consequên-
cia da atual conjuntura dos media, que dificulta a entrada
na profissão. Mas em 1987 apenas 4,2% dos jornalistas
tinha idade igual ou inferior a 25 anos, pelo que há agora
cerca de mais 50% de jovens jornalistas do que há quase
30 anos.
No extremo oposto, verifica-se existirem atualmente

apenas 9,1% de jornalistas com 55 anos ou mais, o que
denota um abandono precoce da profissão. Em 1987, eram
10,4% os jornalistas com mais de 56 anos.
Em 1990, 46,7% dos jornalistas portugueses tinham

entre 30 e 44 anos, com 23,4% a terem até 29 anos, segun-
do o primeiro Inquérito Nacional aos Jornalistas
Portugueses, realizado em maio e junho de 1990 por José
Luís Garcia e José Manuel Paquete de Oliveira e apresen-
tado no 1º Encontro Nacional de Jornalistas, em março
de 1991. Nessa altura quase um terço dos jornalistas
(29,9%) tinha mais de 45 anos, um valor similar ao de
2016 (30,1%).
Em 1997, segundo os dados recolhidos por José Luís

Garcia no 2º Inquérito Nacional aos Jornalistas
Portugueses, verificava-se um ligeiro aumento dos sub-29,
com 25,4%, sendo que 40,6% tinham entre 30 e 40 anos,
25,6% entre 41 e 55, e só 8,4% mais de 55 anos.
Na primeira década do século verificou-se um envelhe-

cimento da profissão, com a percentagem de jornalistas
com menos de 30 anos a diminuir de forma significativa
em relação à última década do século XX. Em 2006 tinham
caído para 16,8%, e em 2009 para apenas 13,8%, segundo
dados da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista
trabalhados na investigação sobre o "Perfil Sociológico do
Jornalista Português", coordenada por José Rebelo, e
publicados em "Ser Jornalista em Portugal: Perfis
Sociológicos", em 2011.
Os jornalistas inquiridos em 2016 são maioritariamente

homens (51,8% de homens, contra 48,2% de mulheres).
Houve uma acentuada feminização da profissão nas últi-
mas três décadas, visto que em 1987 80,2% dos jornalistas
eram homens e, portanto, apenas 19,8% mulheres. Em
1990 as mulheres já eram 25,4% dos profissionais, com os
homens a representarem menos de três quartos (74,6%).
Em 1994 a percentagem de mulheres atingia já os

29,2%, e em 1997 chegava quase a um terço (32,8%). Em
2004 as mulheres ultrapassam os 40 por cento, verifican-
do-se uma relativa estabilidade até 2009 (41,4% em 2004,
41% em 2006 e 40,7% em 2009).
Mais de metade (52,1%) dos inquiridos em 2016 exerce

a profissão há mais de 15 anos, com 44,7% a ser jornalista
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há entre 16 e 20 anos (20,3%) ou entre 21 e 30 anos
(24,4%). Se acrescentarmos os 14,9% que exercem a profis-
são no intervalo 11-15 anos, observamos que 67% dos jor-
nalistas tem mais de dez anos de experiência. Estes dados
indicam que a classe profissional é bastante experiente.
Dos 33% com até dez anos de profissão, a maioria (17,9%)
exerce há menos de cinco anos, sugerindo que nos últi-
mos cinco anos há mais entrada na carreira do que nos
cinco anteriores.
Em 1987, eram 16,6% os jornalistas com menos de seis

anos de experiência. Quase 60 por cento tinham entre 6 e
15 anos de carreira (27,4% entre 6 e 10 anos, e 30,6% entre
os 11 e 15). Apenas 25,4% tinha 16 ou mais anos de ativi-
dade (12,9% dos 16 aos 20 anos, 9,5% entre 21 e 30 e ape-
nas 3% mais de 30 anos de jornalismo). Em 1990, mais de
um terço dos jornalistas exercia a profissão há menos de
seis anos (35,9%), e só 28,9% há mais de 15. Entre os 6 e os
10 anos de experiência havia 12,3%, e entre os 11 e os 15
anos 22,9%.
Quase metade dos jornalistas inquiridos não tem uma

relação conjugal (47,8%). Mais de 50 por cento dos jorna-
listas inquiridos não tem filhos, e apenas 6,3% tem mais
de dois. A média situa-se em 1,85 filhos.
A área metropolitana de Lisboa emprega quase dois

terços dos jornalistas portugueses, e quase metade dos
restantes trabalha na região Norte. O facto de quase todos
os grupos de comunicação social terem as suas sedes na
Grande Lisboa e de ser a capital do país contribui de
forma determinante para esta concentração. Segundo o
trabalho de Paquete de Oliveira, em 1987 a região de
Lisboa concentrava cerca de 80% dos profissionais, o que
denotava "um concentracionismo geográfico com epicen-
tro em Lisboa", pelo que se verificou alguma descentrali-
zação nas últimas três décadas. 
Destaca-se, no entanto, que a região Norte tem um

sexto (16,6%) dos jornalistas portugueses, e o Centro
8,4%. Os restantes 11,2% distribuem-se pelas outras
regiões do continente, regiões autónomas e estrangeiro.

LICENCIADOS, ESTUDARAM COMUNICAÇÃO
E INVESTEM NA FORMAÇÃO CONTÍNUA

Os jornalistas inquiridos em 2016 têm uma escolarida-
de quase cinco vezes superiores à média nacional, com
79,6% a ter licenciatura ou bacharelato (a média da popu-
lação portuguesa com mais de 15 anos é de apenas 17,1%,
em 2015, segundo INE/ Pordata). A escolaridade atual é
também cinco vezes a registada em 1987, quando apenas
39,8% dos jornalistas tinham chegado à universidade e só
15,2% tinham completado uma licenciatura, de acordo
com o primeiro estudo de Paquete de Oliveira.
Três anos depois, em 1990, eram já 27,9% os jornalistas

com curso superior completo, segundo os resultados do
primeiro Inquérito Nacional aos Jornalistas Portugueses.
Já em 1997 havia 43,6% de jornalistas com formação supe-
rior, fosse licenciatura (36,7%) ou bacharelato (6,9%).

E
m 2006 os jornalistas licenciados tinham
subido para 62,8%, dos quais 2,1% tinham
mestrado e 0,3% doutoramento, segundo
os dados publicados em "Ser Jornalista em
Portugal: Perfis Sociológicos".
Curiosamente, em 2009 os valores quase
não se alteraram, com 63,1% a terem for-

mação superior, de acordo com a mesma investigação.
Apesar do alto nível de escolaridade atual, a maioria

dos jornalistas (64,7%) só completou um bacharelato ou
licenciatura. Isso significa que apenas 13,4% concluiram
um mestrado, e só 1,5% um doutoramento. No polo opos-
to, há 20,4% que apenas frequentaram o ensino secundá-
rio. No entanto, em 1997 eram 51% aqueles que apenas
tinham o 12º ano.
Cerca de dois terços (66,7%) dos jornalistas com licen-

ciatura frequentaram cursos de Ciências da Comunicação/
Comunicação Social ou Jornalismo. Os restantes têm estu-
dos superiores muito diversificados. Em 1997, segundo o
2º Inquérito Nacional aos Jornalistas Portugueses, eram
45,1% os licenciados em Ciências da Comunicação,
Comunicação Social ou Jornalismo, pelo que nas últimas
duas décadas houve uma acentuada concentração temáti-
ca da formação superior dos jornalistas.
Dos restantes cursos superiores, os mais procurados

têm temáticas diretamente relacionadas com a comunica-
ção, como Audiovisual e Multimédia (5,2%) ou Línguas e
Literaturas (3,3%).
Além da sua formação inicial, os jornalistas parecem

procurar manter-se atualizados e em aprendizagem. Por
um lado, 9,7% afirmam estar a estudar atualmente. Além
disso, 55,3% afirmam ter realizado formação complemen-
tar nos últimos cinco anos, seja por iniciativa própria
(40%) ou proposta pela instituição empregadora (15,3%). 
Desde 1997, os jornalistas passaram a apostar muito

mais na formação complementar, pois há 20 anos apenas
0,4% estavam a frequentar cursos de formação na sua área
de atividade. O Cenjor (Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas) é a instituição de formação ou
ensino a que os jornalistas portugueses mais recorreram para
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complementar os seus estudos. Dos que frequentaram
ações de formação nos últimos 5 anos, 28,1% fizeram-no
no Cenjor.
A diversidade de formações e entidades formadoras é

bastante grande, com destaque para cursos organizados
em instituições de ensino superior. A Universidade Nova
de Lisboa, em especial na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, é a mais procurada para formação (8,7%),
seguida do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa
(5,7%) e da Universidade de Lisboa (4,0%).

COMEÇAM CEDO, MAS MAL ORIENTADOS
A maioria dos jornalistas inquiridos entrou na profissão
entre os 21 e os 25 anos (63,7%). O segundo grupo mais
numeroso é o dos mais jovens (até aos 20 anos, com 16,1%),
seguido do grupo etário 26-30, com 13,6%. Apenas 6,6% ini-
ciaram a sua carreira jornalística depois dos 30 anos. 
Segundo o primeiro Inquérito Nacional aos Jornalistas

Portugueses, no início da década de 1990 a maioria dos
jornalistas iniciou a atividade até aos 20 anos (51,8%), dos
quais 12% antes dos 18. Entre os 21 e os 23 anos chegaram
à profissão mais 29% dos jornalistas, e só 19,2% entraram
na carreira com 24 anos ou mais.
Mais de metade (52,1%) dos inquiridos em 2016 exerce

a profissão há mais de 15 anos. Se acrescentarmos os
14,9% que exercem a profissão no intervalo 11-15 anos,
observamos que 67% dos jornalistas têm mais de dez anos
de experiência. Dos 33% com até dez anos de profissão, a
maioria (17,9%) exerce há menos de cinco anos, sugerindo
que nos últimos cinco anos há mais entrada na carreira do
que nos cinco anteriores. 
Em 1987, eram 16,6% os jornalistas com menos de seis

anos de experiência. Em 1990, mais de um terço dos jorna-
listas exercia a profissão há menos de seis anos (35,9%), e
só 28,9% há mais de 15.
Mais de dois terços (69,2%) dos inquiridos em 2016

necessitou de realizar apenas um estágio para entrar no
jornalismo, e apenas 9,5% realizaram três ou mais está-
gios, o que contraria a perceção de que os candidatos a jor-
nalista saltam de estágio em estágio: 31,8% necessitaram
de menos de três meses de estágio para iniciar a sua
carreira, e 58% de menos de seis meses. 

A
s perceções dos jornalistas inquiridos
sobre o seu estágio de acesso à pro-
fissão denota várias falhas no proces-
so, com uma grande percentagem a
indicar falta de acompanhamento,
avaliação ou cumprimento de horá-
rios. Apenas 40,8% foram avaliados

através de um parecer final do orientador ou editor, o que
significa que quase 60 por cento não tiveram indicações
globais sobre o seu desempenho. Se a este dado agregar-
mos os 46,1% que afirmam não ter tido apoio ou orienta-
ção sistemática, os 40,5% cujas peças não eram revistas e

os 42,4% que nunca acompanharam um profissional em
reportagem, podemos concluir que uma parte muito sig-
nificativa dos candidatos a jornalista não foi devidamente
orientada. Igualmente negativo é o facto de 38,8% afirma-
rem ter excedido o horário previsto de forma regular, e só
50,1% terem assinado as suas peças mais importantes.

MAIS DE METADE GANHA MENOS DE MIL EUROS
Mais de dois terços (69%) dos jornalistas inquiridos rece-
bia em 2016 entre 501 e 1500 euros líquidos por mês.
Destes, a distribuição é bastante grande: se há 23,3% que
recebem entre 1001 e 1500 euros, há uns significativos
21,8% que auferem menos de 700 euros mensais, e mais
23,9% que ficam no intervalo 701-1000 euros.
Se estabelecermos os 1000 euros como ponto de divi-

são, verificamos que são 57,3% os que ganham menos,
apesar do rendimento mensal médio líquido dos jornalis-
tas inquiridos em 2016 ser de 1113 euros.
Só 19,4% dos jornalistas recebem mais de 1500 euros

mensais. Destes, 10,8% ganham até 2000 euros, 3,6% até
2500 euros e só 5% um valor superior. No extremo oposto
temos 11,6% de jornalistas que recebem menos de 500 por
mês, o que é manifestamente insuficiente para garantir a
subsistência destes profissionais. Desses, 7% nem sequer
recebem 300 euros. 
Estabelecendo uma análise que relacione o rendimento

auferido na atividade de jornalista com o sexo, verifica-se
que os homens ganham ligeiramente mais, mas que a
associação é baixa. 
Dos jornalistas inquiridos em 2016, 87,5% encontra-

vam-se a trabalhar e apenas 7,9% em situação de desem-
prego. Havia 2,2% de reformados e 2% em estágio. 
Em 2016, 33,4% dos inquiridos são profissionais sem

contrato fixo e, portanto, a trabalhar em condições contra-
tuais precárias e sujeitos a instabilidade, insegurança e fra-
gilidade. Este grupo integra colaboradores (16,4%), dos
quais a maioria (8,8%) tinha uma avença e os restantes
(7,6%) trabalhava à peça, e os 17% de profissionais que se
assumiram como freelance. Dois terços dos jornalistas
inquiridos tinham contratos de trabalho, com 56,3% a
terem contrato sem termo e 10,5% a termo certo. Há ainda
2% de estagiários, sendo que 1,5% estava em estágio pro-
fissional e 0,5% em estágio curricular.
Os contratos de trabalho dos jornalistas em 2016 eram

maioritariamente de 35 a 40 horas semanais (64,7%).
Preocupante parece ser os 27,7% de inquiridos que afir-
mam não saber a carga horária semanal prevista nos seus
contratos.
Por contraponto aos quase 65% de contratos de trabalho

até 40 horas semanais, os jornalistas afirmam, em maioria,
trabalhar mais. São 60,7% os que trabalham mais de 40
horas, dos quais 13,8% têm uma semana laboral de 51 a 60
horas e 9% até trabalham mais de 60 horas. Dos jornalistas
a tempo integral, só 29,6% afirmam trabalhar um número
de horas similar ao previsto no contrato de trabalho.
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Do grande número de jornalistas que trabalham mais
horas do que o previsto no seu contrato, apenas 3,9%
dizem ser remunerados pelas horas extraordinárias. Se há
10,2% que ainda são compensados em tempo de descanso
pelo trabalho extra, quase dois terços do total (63,4%) não
tem qualquer compensação pelo trabalho extraordinário,
demonstrando uma elevada discrepância entre a carga
horária contratualizada, a prática profissional efetiva e a
remuneração dessa discrepância.
Num mercado dos media com elevada concentração

em grupos, há 25,8% de jornalistas que prestam serviço
para mais de um órgão de comunicação social dentro do
mesmo grupo e, desses, mais de dois terços (66,8%) não
recebem remuneração extra por esse trabalho.

REDATORES DE IMPRENSA QUE PRODUZEM TEXTO
A maioria dos jornalistas inquiridos é redator/repórter
(58,9%), mas há grupos importantes de fotojornalistas
(7,7%) e repórteres de imagem (6,8%). É relevante o
número de jornalistas que ocupa cargos de direção (6,8%),
chefia (4,2%) ou edição (11,3%), num total de 22,3%.
Em 2016, os jornalistas continuam a ter como meio

principal de publicação a Imprensa. São 46,5% os inquiri-
dos que indicam Imprensa como atividade principal
(havendo ainda 8,7% que produzem para a Imprensa
como atividade secundária). Isto significa que mais de
metade dos jornalistas continua ligada à Imprensa.
O jornalismo online (site) ocupa já a segunda posição

para a atividade profissional dos jornalistas (23,1%),
sendo também aquela mais expressa como atividade
secundária (15,9%), o que indica que 39% dos profissio-
nais publicam em sites. A televisão ocupa ainda mais de
um quinto dos jornalistas (20,3%) e a rádio 12,4%. São
8,4% os jornalistas de agência noticiosa. Se como ativi-
dade principal adicionarmos todo o jornalismo online
(sites, apps e redes sociais), são já 33,8% os que têm o
meio online como atividade principal: há 7,6% cuja ati-
vidade principal é nas redes sociais, e 3,1% em aplicaçõ-
es. Se somarmos a atividade principal e secundária em
cada meio, as posições relativas mantêm-se, com exce-
ção das redes sociais, que ultrapassam as agências noti-
ciosas.
O texto continua a ser o tipo de conteúdo mais produ-

zido (63,1%). Só 12,4% estão mais dedicados à produção
de vídeo, 8,8% à fotografia e 8,6% ao áudio, o que denota
uma profissão ainda muito monomedia.
As secções ou especialidades a que os jornalistas mais

se dedicam (não de forma exclusiva) são Sociedade
(30,5%), Desporto (27,8%), Arte e Cultura (27,2%),
Local/Regional (26,4%), Política (24,2%) e Economia
(23,2%). Destes dados destaca-se o facto de o Desporto
mobilizar mais profissionais do que a Política ou a
Economia. É igualmente relevante que Artes e Cultura,
temática que raramente faz manchetes ou é destaque em
órgãos generalistas, seja o terceiro tipo de conteúdo mais

mencionado. Mais de um quarto dos inquiridos (26,4%)
dedica-se à informação local ou regional (seja em meios
locais ou nacionais). 
Os profissionais que se dedicam a três das grandes

questões sociais (Saúde, Educação e Segurança/Justiça)
são também bastante relevantes, com cada um deles a
rondar os 15%. Temas considerados mais marginais ou
menos importantes, como Tecnologia/Ciência (11,8%),
Lazer/Moda/Consumo (10,4%) e Vida Social/Celebridades
(7,9%) obtêm respostas bastante representativas.

C
omo seria expectável, o formato de
conteúdo mais produzido pelos jor-
nalistas inquiridos são notícias
(69,9%), mas 53,9% afirmam produzir
reportagens e 38,7% entrevistas, o
que pode indicar que os jornalistas
saem com frequência das redações.

Outros tipos de trabalhos, em especial para a web, blo-
gues jornalísticos ou redes sociais são produzidos por
14% dos inquiridos. 
Quase metade dos jornalistas inquiridos (46,5%) pro-

duziu mais de 20 trabalhos nos últimos três meses, o que
revela uma atividade continuada. No outro extremo, há
21,5% de profissionais que apenas produziram três ou
menos trabalhos, o que denota produção irregular e difi-
cilmente suficiente para assegurar a sua subsistência. Não
parece haver uma relação direta forte entre o número de
trabalhos produzidos e os rendimentos, exceto entre os
jornalistas com menor rendimento. 
Entre os jornalistas inquiridos, 16,5% desenvolvem

outras atividades remuneradas em paralelo com o jorna-
lismo. Destes, um terço (33,7%) desenvolve atividades de
ensino ou formação, 25,9% está ligado a comércio ou ser-
viços e 13,5% dedica-se a escrita, revisão ou tradução.
Só 13,3% dos inquiridos afirmam ter interrompido a

carreira jornalística de forma voluntária para desenvolver
outras atividades profissionais. Estas são muito variadas e
dispersas, com as principais áreas a serem Assessoria
(16,7%), Comércio ou Serviços (10,9%) e Agências e
Gabinetes de Comunicação (10,1%).

POUCA PARTICIPAÇÃO E REGULAÇÃO
Dos inquiridos, em 2016, 84,5% têm carteira profissional
de jornalista e 5,2% o título provisório de estagiário. Os
restantes distribuem-se entre colaborador (4,6%), equipa-
rado (2,6%), correspondente estrangeiro (0,6%) e colabo-
rador das comunidades (0,3). Há 2,2% dos inquiridos que
confessam não ter título profissional.
A participação sindical dos jornalistas inquiridos é bas-

tante baixa (apenas 25,2%). Expressiva é a percentagem de
jornalistas que já foram sindicalizados mas deixaram de
ser (18,3%), sendo que a maioria (56,5%) nunca foi sindi-
calizada. Entre os que não estão sindicalizados, 22,1% afir-
mam não ter interesse. Preocupante é o facto de 14,3%
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não aderiram ao SJ por razões financeiras, mesmo se há
3,4% que indicam estar em processo de adesão.
A atuação de várias entidades em relação ao setor tem

globalmente uma avaliação negativa por parte dos inqui-
ridos em 2016, com exceção do Sindicato dos Jornalistas.
As organizações patronais são as mais criticadas, com
57,8% de avaliações negativas, sendo que 19,9% são
mesmo extremamente negativas. Só 5,4% dos inquiridos
dão nota positiva à atuação das empresas. Esta tendência
aponta para um divórcio de opiniões sobre a atuação e
evolução do setor dos media entre as empresas (e respeti-
vas administrações) e os jornalistas.
Curiosamente, são as entidades do Estado (Presidência,

Parlamento, Governo) as segundas mais criticadas através
da avaliação dos inquiridos. Há 54,3% que consideram a
atuação do Estado negativa.
Muito negativas são também as avaliações à atuação da

Entidade Reguladora para a Comunicação Social e da
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. No caso
da ERC há 51,1% de opiniões negativas, das quais 16,3%
extremamente negativas. Só 13,6% fazem uma avaliação
positiva da atuação da ERC. Quanto à CCPJ, 43,6% têm
uma avaliação neutra, mas o negativo (37,6%) é exatamen-
te o dobro do positivo (18,8%).
Quanto ao Sindicato dos Jornalistas, é a única entidade

a ter uma avaliação globalmente positiva, mesmo se 43,7%
têm uma visão neutra sobre a sua atuação. Os jornalistas
que consideram a sua atuação positiva são 31,7%, contra
24,6% que expressam uma opinião negativa, e destes ape-
nas 7,1% extremamente negativa.
A existência de órgãos de defesa e regulação dos jorna-

listas e da atividade jornalística dentro das empresas é
extremamente reduzida. Apenas 31,8% dos jornalistas
inquiridos dizem existir Comissão de Trabalhadores
(menos de um terço), só em 36,4% dos casos há Delegado
Sindical, e o Conselho de Redação só existe em menos de
metade dos casos (49,5%). Verifica-se assim que a ativida-
de jornalística é pouco regulada, mesmo dentro das
empresas, apesar do enquadramento legal.

PROGRESSÃO DIFÍCIL E PREOCUPAÇÃO
COM DESEMPREGO
A progressão na carreira dos jornalistas inquiridos em 2016 pare-
ce quase impossível, pois mais de 80 por cento não têm progres-
são há mais de 4 anos, mesmo nas empresas de comunicação
social onde está prevista. Há mesmo 28,4% de jornalistas que não
progridem na carreira há mais de uma década, e mais 29,4% que
têm a carreira congelada há pelo menos 7 anos. São 22,5% os que
não progridem há 4 a 6 anos, e apenas 19,7% não tiveram pro-
gressão na carreira há menos de 3 anos.

Miguel Crespo 
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Quase dois terços dos jornalistas inquiri-
dos (64,2%) já pensaram, pelo menos uma vez,
abandonar a sua carreira, o que se constitui
como um forte indício de que a perceção dos jor-
nalistas inquiridos sobre a profissão é mais negati-
va do que positiva.
Dos que afirmam já ter equacionado uma mudança de

atividade profissional, as motivações mais expressas para
explicar essa eventual tomada de decisão são o baixo ren-
dimento (21%), a degradação da profissão (20,4%) e a pre-
cariedade contratual (14,3%).
Uma grande percentagem de jornalistas inquiridos já

passou pelo desemprego (39,2%), mas o regresso à ativi-
dade não foi tão complicado como seria de esperar. Dos
mais de 500 inquiridos que já estiveram desempregados,
quase dois terços (63,4%) voltaram a encontrar emprego
em menos de um ano, dos quais 32% em menos de seis
meses.
Em 2016, os inquiridos estão muito divididos quando à

probabilidade de perderem o emprego num futuro próxi-
mo. Se 35,1% consideram que ficar desempregado é
improvável, há 40,9% que o consideram provável, com
uns expressivos 15,7% a afirmarem que o desemprego é
extremamente provável a curto prazo.
Apesar da maioria dos jornalistas que já passou

pela situação de desemprego ter conseguido regres-
sar à profissão em menos de um ano, a perceção dos
inquiridos acerca da probabilidade de voltar a
encontrar emprego no jornalismo perante uma
situação de desemprego em 2016 é muito pessimista.
Apenas 9,5% consideram provável voltar a encon-
trar emprego em menos de 12 meses. No extremo
oposto, há 39,5% que consideram extremamente
improvável que tal aconteça, num total de 80% que
acreditam ser improvável voltar à profissão, pelo

que a perceção de futuro no jornalismo é
muito pessimista.

POUCO AUTÓNOMOS
E MUITO CONDICIONADOS
Na avaliação da sua autonomia profissio-
nal, os jornalistas inquiridos consideram-
se autónomos em relação às pressões
externas, visto que apenas 13,2% se dizem
nada ou pouco autónomos em relação a
poderes políticos ou outros, e 9,5% em
relação à pressão das fontes.
Já no que toca aos fatores internos, os

jornalistas consideram a sua autonomia
muito mais afetada: 31,5% dizem ser pouco
ou nada autónomos em relação às decisões

das chefias, e 41% em relação às decisões das
administrações, o que são valores muito elevados

de condicionalismo profissional. Se olharmos para as
baixas percentagens dos que se dizem totalmente autóno-
mos em relação às chefias (9,9%) e às administrações
(12,3%), então fica reforçada a baixa autonomia dos jorna-
listas.
Os jornalistas consideram que o exercício livre da sua

profissão é muito condicionado. O maior condicionalismo
é a agenda (47,2%), seguida das condições de trabalho
(43,6%) e do salário (43,5%). A conciliação com a vida pes-
soal e familiar é outro grande condicionalismo (40,2%),
bem como o medo de perder o emprego, que é uma pre-
ocupação para 36,6%. Os inquiridos indicam também as
chefias como grande condicionalismo, já que 29,2% se
consideram limitados pela hierarquia. Curiosamente, os
profissionais são muito mais otimistas em relação à censu-
ra externa (14%) e à autocensura (17%). No entanto, nen-
hum jornalista se deveria sentir condicionado por questõ-
es de censura. 
Em relação à produção jornalística, será desejável uma

menor colagem à agenda marcada por entidades exterio-
res, mais autonomia em relação às chefias e maior prote-
ção em relação à censura externa e a pressões que levem
à autocensura. Perante as opiniões expressas, podemos
inferir que há muito a melhorar em várias áreas: condiçõ-
es de trabalho, salários, cumprimento de horários e segu-
rança contratual, no que toca às empresas. 
Os jornalistas mostram-se insatisfeitos com a evolução

das condições de trabalho no setor, nos últimos 5 anos, o
que confirma a visão pessimista do estado do jornalismo
em Portugal. São 77,9% aqueles que se dizem insatisfeitos,
e 48,8% estão mesmo extremamente insatisfeitos. São ape-
nas 11% os que se dizem satisfeitos, e apenas 1,9% estão
extremamente satisfeitos.
A progressão na carreira e os salários são outros dois

campos em que há grande insatisfação. São 65,2% os insa-
tisfeitos com a progressão na carreira (34,5% estão extre-
mamente insatisfeitos) e apenas 19,7% que expressam a
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sua satisfação. Nos salários, há 63,6% de insatisfeitos, e
33,2% estão mesmo extremamente insatisfeitos. Há 25,3%
de jornalistas satisfeitos com o seu salário, mas só 2%
extremamente satisfeitos.
A estabilidade laboral apresenta divisões grandes na

satisfação dos jornalistas inquiridos. Se 20,8% se dizem
extremamente insatisfeitos, há 25,2% relativamente satis-
feitos. Em termos globais, a insatisfação tem 38,9%, contra
48,2% de satisfação.
O nível de satisfação com horários irregulares e carga

horária não apresenta tendências muito definidas, com
convergência para as respostas mais neutras. No entanto,
nos horários há 17,7% extremamente de insatisfeitos, o
que não pode ser ignorado. No caso das pressões e condi-
cionalismos, as respostas dos jornalistas revelam-se bas-
tante equilibradas, apesar de uma ligeira tendência para a
insatisfação (42,4% vs. 38,9%). 
Para os jornalistas inquiridos, conciliar a vida profissio-

nal e pessoal é mais difícil do que fácil, com 46% a consi-
derar difícil gerir o dia-a-dia, contra apenas 29,1% a consi-
derar fácil o quotidiano.
Apesar de tudo, a satisfação dos jornalistas com a sua

profissão é relativamente neutra, mas com tendência posi-
tiva. Há 43,2% que se dizem satisfeitos, contra 34,4% que
se dizem insatisfeitos. Mesmo assim, o nível de insatisfa-
ção é bastante elevado (até porque 7% estão extremamen-
te insatisfeitos e 11% bastante insatisfeitos). Mesmo assim,
60,2% afirmam que voltariam a escolher a profissão de jor-
nalista se fossem iniciar de novo a sua carreira.
* Jornalista, investigador do ISCTE

INQUÉRITO COM 1500 RESPOSTAS 

O inquérito aplicado é composto por 78 perguntas e foi

respondido por quase 1500 jornalistas (validados), entre 1 de

maio e 13 de junho de 2016. Foi desenvolvido por uma equipa

de investigação do CIES-IUL (ISCTE- Instituto Universitário de

Lisboa) composta por Gustavo Cardoso, Joana Azevedo,

Miguel Crespo e João Sousa. A investigação foi realizada em

parceria com o Sindicato dos Jornalistas e o Obercom, e teve

o apoio da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.

Este é o sexto grande estudo sobre os jornalistas e a atividade

jornalística em Portugal produzido no âmbito do CIES/ISCTE-

IUL, depois das investigações lideradas por José Manuel

Paquete de Oliveira, José Luís Garcia e José Rebelo desde

1987.

Os resultados globais foram apresentados a 14 de janeiro, no

4º Congresso dos Jornalistas, no Cinema S. Jorge, em Lisboa,

e deram origem a dois relatórios, “Jornalistas e Condições

Laborais: Retrato de uma Profissão em Transformação”,

editado pelo Obercom, e “Profissão Jornalista: condições

laborais, formação e constrangimentos”, publicado pelo

Sindicato dos Jornalistas.

Estudo da
Universidade
de Coimbra
na próxima
edição
O estudo “Retratos de uma profissão

indefinida”, da autoria de João Miranda,

doutorando da Universidade de Coimbra,

também apresentado no 4.º Congresso

dos Jornalistas, será desenvolvido na

próxima edição da JJ. 

Realizado no âmbito da dissertação sobre

autorregulação profissional do jornalismo,

que está a preparar, o estudo resulta de

um inquérito aos jornalistas, ao qual

responderam 806 profissionais de todo o

país. Entre outras, aborda questões como

a formação e o acesso, os modelos de

regulação e as condições de exercício da

profissão.JJ
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O trabalho
em imagens
“O Trabalho” foi o tema eleito para a exposição de fotografia
patente no Cinema S. Jorge, durante o período de realização
do congresso. O conjunto de imagens, reunido pelo
fotojornalista José Carlos Carvalho, reúne 16 imagens de
camaradas que ficaram sem trabalho, pelo menos estável.
Sinal dos tempos, este de repórteres-fotográficos sem vínculo
com empresas de media exporem as suas obras fora do
contexto laboral. 
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José Rosa, 59 anos, trabalhador da

Vieirifabril, distrito de Leiria,

durante o processo de

transformação da resina em

fábrica // Junho 2016

António Pedro Santos
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Operário fundidor moldador da

companhia industrial de fundição

em Esposende // Dezembro de

2016

Bruno Simões Castanheira

Aula de dança na Escola de Dança

Ana Köhler // Maio de 2016

Diana Quintela

Calceteiros de Lisboa reparam a

típica Calçada Portuguesa na

Praça do Rossio // Fevereiro 2014

João Paulo Dias
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Trabalhador das Salinas de Rio

Maior // Junho de 2005

José Barradas Fernando Lobo, 43 anos, a coar azeitonas num

sistema que inventou com uma banheira.

Depois coloca-as em sacos e leva-as para um

lagar para produzir algum azeite para consumo

próprio e também para venda. Vale de Açores,

Mortágua // Dezembro 2016

José Fernandes

Um professor observa o seu aluno durante uma

aula de formação profissional de soldadura no

IEFP de Setúbal // Fevereiro de 2013

José Manuel Ribeiro
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“Na solidão das machambas de

algodão”, Moçambique //  Outubro

de 1989

José Sérgio
Agricultor a lavrar os arrozais na província

de Sapa no norte do Vietname // Maio de

2016

Manuel Vicente

Indonésios nas pescas a preço de saldo

em Sines.Na incapacidade de atrair gente

nova para a vida do mar em Portugal, os

armadores nacionais viram-se, cada vez

mais para fora da Europa em busca de

pescadores ávidos por um emprego a

qualquer preço // Dezembro de 2008

Natacha Cardoso
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Operária na fábrica de guarda-sóis

e guarda-chuvas Flexus, em Vila

Nova de Famalicão // Outubro de

2003 

Paulo Alexandrino
“O mistério do véu”, com Susana

Amira, bailarina, coreógrafa e

professora de Dança Oriental

Teatro da Malaposta // Março de

2016

Natália Ferraz

Trabalhadores de uma fabrica da

Corticeira Amorim // Fevereiro de

2015

Paulo Alexandre Coelho
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Projeto “Fim do Verão” na praia da

Costa da Caparica // Setembro de

2016 

Paulo Figueiredo

Trabalhador nas obras de

reabilitação e restauro do Edifício

Sede do Banco de Portugal, em

Lisboa // Março de 2012

Rodrigo Cabrita

Mãe e filha apanham crustáceos

durante a mare baixa para a sua

subsistência.Ilha de Bazaruto

Moçambique // Junho de 2005

Rui Costa

26a37_9x_26a37.qxd  27/04/2017  00:37  Page 36



JJ|Jul/Set 2017|37

26a37_9x_26a37.qxd  27/04/2017  00:37  Page 37



38|Jul/Set 2017|JJ

A pergunta dos estudantes de jornalismo no Media Lab

Estamos a fazer bem
o nosso trabalho?
Se quisermos tomar a experiência destes 80 rapazes e raparigas como
um teste sobre o que pessoas assim, quase todas finalistas na
formação universitária em jornalismo, podem prometer ao jornalismo
de qualidade, parece devido concluirmos: há farto motivo para
confiança.

Francisco Sena Santos *

T
emos para o futuro gente como esta,
apaixonada, curiosa, perspicaz, huma-
nista, esforçada, bem preparada para
usar as ferramentas e capaz de humilda-
de para pedir ajuda. Também com audá-
cia para superar a adversidade. Está pre-
parada para trabalhar em equipa.

Na véspera da abertura do Congresso, alguns dos estu-
dantes de jornalismo envolvidos nesta pioneira redação
multiplataforma gerada pela organização do Congresso
reviram o jornalismo tratado pelo cinema: no ecrã,
Spotlight, o filme que narra como The Boston Globe revelou
as cumplicidades para encobrimento de abusos a menores
por parte de sacerdotes. Os alunos acompanharam o
debate com Michael Rezendes e, depois, conversámos
sobre o enorme serviço que o jornalismo de investigação
pode prestar à sociedade. Discutiu-se o ofício, a paciência
e a perserverança indispensáveis para resistir aos passos
em falso e conseguir, por entre muitos revezes, chegar a
impor a verdade dos factos.
A conversa levou-nos a outros filmes com o jornalismo

no centro, do Boa Noite e Boa Sorte, de Clooney, a Os
Homens do Presidente, de Pakula.  Também ao precioso A
Primeira Página, versão de Billy Wilder, a comédia que
mostra a concorrência feroz, a corrupção que se entranha,
as sacanices entre companheiros de redação, a falta abso-
luta de escrúpulos para conseguir um scoop, ou até mesmo
para inventar uma história.
Quase todos os estudantes de jornalismo neste grupo

de discussão estavam empolgados por histórias como a do
Spotlight. Todos repetiam que a ambição que querem aga-
rrar é a de fazer jornalismo de investigação. Foi-lhes repli-

cado que está muito difícil conseguir espaço para esse ofí-
cio numa redação, contrapuseram que vão lutar por isso.
Mostraram nos quatro dias inteiros de Congresso que não
lhes falta entusiasmo pelo ofício.
Foi com este enquadramento que 80 estudantes de jor-

nalismo partiram para quatro dias de acompanhamento,
de manhã à noite, do Congresso dos Jornalistas, em reda-
ção multiplataforma: cruzando imprensa, rádio, vídeo,
fotografia e redes sociais. 
A ideia, arrojada, desta redação multiplataforma surgiu

dentro da organização do Congresso. Teve a semeá-la e
fazê-la crescer, com notável generosidade e visão, o Pedro
Coelho, a Dina Soares e a Teresa Abecassis.  Eles falaram
com gente de escolas superiores onde se ensina o jornalis-
mo, a desafiar todos para parceiros. Juntaram-se dez esco-
las: de Lisboa ao Porto, de Braga a Portalegre, passando
por Coimbra.
Em cada uma dessas escolas foram seleccionados oito

estudantes para integrarem o coletivo da redacção multi-
plataforma. Ficou constituída uma redação com 80 estu-
dantes, quase todos finalistas de jornalismo. O Cenjor
promoveu uma útil acção prévia de formação e harmoni-
zação.
O primeiro encontro entre todos os 80 futuros jornalis-

tas mobilizados para a redação só aconteceu no primeiro
dia do Congresso, ao começo da tarde, umas três horas
antes da sessão de abertura. Toda a gente ficou seduzida
pela atmosfera criada na sala 2 do São Jorge, transformada
em acolhedora e bem equipada redação multiplataforma,
a equipa Media Lab. Uma redação cheia de matéria viva.   
A discussão na primeira conferência de redação com

todos teve um tópico principal: cabe a cada um procurar
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ângulos inovadores e encontrar formas interessantes para
contar com rigor o que de relevante está a acontecer no
Congresso. Com recurso a todas as ferramentas disponí-
veis para melhor servir o rigor do relato em multimédia.
Todos os meios, fotografia, vídeo, som, infografia e texto
para atingir um mesmo fim: jornalismo com qualidade,
lúcido, exigente, interessante.
O trabalho na Media Lab foi desenvolvido em vários

ritmos: a todo o momento a notícia do que estava a acon-
tecer, também todos os dias as reportagens mais refletidas.
Foram usados os formatos informativos de base e também
foi explorado o estado da arte em videografia para a Web.
Tudo publicado em ritmo contínuo.
Um grupo com uns 20 professores das 10 escolas, tam-

bém jornalistas experimentados, geriu a redação e a tarefa
foi estimulante. A exigência, evidentemente, sempre
como regra, e foi assim que algumas das histórias, depois
de discutidas na hora, foram refeitas, para reparar insufi-
ciências e cuidar aperfeiçoamentos antes da publicação. O
trabalho na Media Lab foi sempre de equipa. Ficou deci-
dido que quem concluía a sua tarefa específica dedicava-
se ao coletivo, passava para o apoio ao trabalho dos com-
panheiros. Quase todos quiseram ficar até ao fim da jor-
nada.
Esta redação multiplataforma foi uma experiência

extraordinária, exemplar, a replicar, proporcionada pelo
Congresso dos Jornalistas. Tem utilidade que certamente
ficará espelhada no portefólio de cada um dos que estão
à beira de ser jornalistas. Estes dias de prática plena aju-
dam cada um dos estudantes na busca das opções que
mais se adequam às suas aspirações no ofício de jornalis-
ta. Passaram das aulas à realidade – embora neste Media

Lab num ambiente de redação que supera a generalizada
realidade quotidiana. No primeiro dia, ao verem ali ao
lado deles jornalistas que têm como maiores referências,
ainda houve reacções de timidez. A entrevista colectiva,
na sala de redação, ao presidente Marcelo ajudou a ins-
talar proximidades. No segundo dos quatro dias já nen-
hum dos estudantes se furtava a procurar uma conversa
com Adelino Gomes, Cândida Pinto, João Paulo Baltazar,
Germano Silva, Vítor Serpa, Joaquim Furtado, Eugénio
Alves, Mário Zambujal ou qualquer outro dos muito
admirados. Passaram a procurá-los com a confiança de
saberem que iam encontrar atenção. Emocionaram-se
em conversas, por exemplo, com José Peixe que lhes con-
tou como companheiros são mal tratados. Quiseram
saber como José Pedro Castanheira trabalha o jornalismo
de investigação. Ficaram tocados pela coragem de um
jovem como João Torgal ou a de um sénior do jornalismo
como Nicolau Santos, este na análise das práticas no jor-
nalismo económico. Ou com a atenção afável e constante
do Pedro Coelho e de todos os coordenadores desta
redação. Também pela disponibilidade de mestres vin-
dos de fora como Walter C. Dean, Nic Newman ou
Michael Rezendes.
Ficou bem nítido em todos estes dias que o jornalismo

nas distintas plataformas tem gente para continuar a revi-
talizá-lo. Até porque cada área da redação Media Lab, no
final de cada um dos dias de trabalho, foi confrontando os
coordenadores com duas perguntas essenciais: estamos a
fazer bem o nosso trabalho? Como podemos fazer melhor?
Quando as questões são estas não há melhor estímulo.

* Docente no curso de Jornalismo da ESCS

RICARDO DIAS
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Quero mais!
Luís António Santos *

A
s combinadas três da tarde já lá iriam
quando entrei pela primeira vez naquela
sala à direita no átrio do S. Jorge. Estava
bonita, cheia de gente. Tomei lugar num
reunião em andamento, com o Francisco
Sena Santos a apresentar ao grupo a
tarefa em mãos para os próximos dias.

Lembro-me de que falou no António Granado e também
em mim, mas só recordo o ligeiro assomo de pânico quando
imaginei que pudesse passar-lhe pela cabeça entregar-me a
palavra. Não saberia o que dizer, confesso. Aquela redação
que ali estava e que um grupo magnífico de pessoas (e vou
só nomear a Teresa, a Dina e o Pedro) concebeu a partir de
um  daqueles “suponhamos que” ia mesmo trabalhar e eu –
com responsabilidade de gestão e tudo – tinha apenas des-
ejos no lugar de certezas. E não parava de olhar para o espa-
ço e para as pessoas. Tantas pessoas. Todas muito bem dis-
postas. A reunião terminou e a minha inquietação esfumou-
se. Não sei dela até hoje.
Uma ideia rebuscada – misturando, sem ensaio prévio,

alunos de proveniências distintas com professores, profis-
sionais e formadores do Cenjor – começou a funcionar, sem
grandes hesitações, de imediato. Não houve tempo; o presi-
dente da República entrou por lá adentro logo de seguida e
prestou-se a uma conversa animada com uma roda de
jovens nervosos. Foi um momento especial para eles – estou
certo – mas também para a dinâmica positiva do grupo.
Ao longo daqueles três dias corrigiram-se muitas debilida-

des “em andamento”, alteraram-se estratégias e trabalha-
ram-se propostas muito para lá do imaginado. Foi um verda-
deiro laboratório no sentido de uma experimentação acom-
panhada de contacto com o real – agendamento, stress da
produção cronometrada mas também ponderação cuidado-
sa e partilhada do que se ia fazendo e muita, muita discussão
sobre o que se fez. Chegámos até a reunir o plenário da reda-
ção para conversar de forma alongada sobre uma decisão
editorial em particular. E foi assim todos os dias, logo a partir
das 8h00 da manhã e até à noitinha (noitinha longa mesmo,
para os que se ocupavam da edição em papel).
Que momentos fixei na memória (coisa injusta, esta de

lhe pedir que fixe o que quer que seja a partir de uma expe-

riência tão avassaladora)? Fixei a admiração que muitos
estudantes guardaram depois de ter conversado com pro-
fissionais mais velhos (a procura do detentor da carteira
profissional com número mais baixo presente no congres-
so, por exemplo), fixei o olhar brilhante de tantos dos que
coordenaram o seu trabalho e fixei, com alguma emoção, o
fluxo constante de jornalistas que lá entravam “só para
espreitar” e que por ali iam ficando uns minutos largos.
A redação que existiu só por uns dias foi um espaço de

entrega genuína ao Jornalismo – assim mesmo, sem por-
quê. Só porque sim. Foi, nesse sentido (bem sei) uma coisa
meia “falsa”; ninguém ligou muito a turnos, ninguém
pensou na sua visibilidade pessoal, ninguém ganhou salá-
rio, ninguém imaginou os destinatários como clientes.
Seria impossível de manter e seria, por isso também, injus-
to compará-la ao “mundo lá de fora”. Mas foi, feitas todas
estas importantes ressalvas, uma injeção de esperança
vital para alunos, professores e profissionais. 
Esta profissão, que terá sempre uma relação de enorme

proximidade com a autocomiseração, precisa também de
encontrar-se periodicamente em territórios destes – em
que faz bem sem olhar a quem, em que mostra aos mais
novos porque é socialmente relevante e porque é vital,
enquanto espaço plural e diverso, para a solidez de um
regime democrático.
A redação do 4º congresso ficará na história do jornalis-

mo em Portugal – estou certo disso. E chega-me bem que
dela se venha a dizer, no futuro, que foi “a primeira”. 

* Docente da Universidade do Minho

Luís António Santos é professor de Jornalismo na

Universidade do Minho, com um interesse particular pelo

jornalismo online e por novos formatos de áudio. Viveu o fim

da adolescência nas rádios piratas e iniciou-se no Jornalismo

no Jornal de Notícias. Trabalhou ainda na BBC World Service,

foi correspondente do Diário de Notícias em Londres e foi

colaborador da RTP e da TVI. No 4º Congresso de Jornalistas,

partilhou a coordenação da redação com o Francisco Sena

Santos e com o António Granado.

JJ
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Por fim chegou
e já se vai embora
Maria Madalena Borges (ESCS)*

T
erminou hoje o 4º Congresso de
Jornalistas Portugueses, algo que já não
acontecia há quase 20 anos e, como tal,
o primeiro em que estive presente.
Dada a honra, vivi os quatro dias de
forma intensa, tentando absorver tanto
quanto pude. O privilégio de poder

partilhar as salas do Cinema São Jorge com tantos nomes
prestigiados do mundo do jornalismo é algo que não con-
sigo explicar, por isso, só me resta agradecer. Obrigada
futuros camaradas. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada pela preocupação que mostraram em envolver-
nos, enquanto estudantes de jornalismo e de comunica-
ção, num marco tão importante na história de uma profis-
são que um dia também vai ser nossa.  
Sinto que estes quatro dias serviram, em parte, como

um “balde de água fria”. As expressões como “jornalistas
precários”, “inexistência de fortes vínculos contractuais”,
“elevada taxa de desemprego”, “baixos salários” ou “enor-
me desigualdade de género em cargos de chefia”, que
estiverem presentes durante todo o congresso, congela-
ram-me os ossos. Não é que não tivesse noção da situação
portuguesa que afecta a maioria dos sectores, e à qual o
jornalismo também não conseguiu escapar, mas conven-
hamos, custa sempre. 
No entanto, acredito, aliás, sei, com toda a certeza, que

esta “água gelada” em nada abalou a minha paixão. Pelo
contrário, hoje, no final do último dia do congresso, sei
que um dia vou ser jornalista. Porque acredito, porque
hoje acredito mais ainda, na missão dos jornalistas de
informar, de contar histórias, de educar a opinião pública.
Mas também sei que um dia quero ser mãe, e quero con-
seguir pagar as minhas contas e ter tempo para os meus
filhos. E se estes meus desejos se incompatibilizarem, se
me obrigarem a optar entre um ou outro, sei também
aquele que vou escolher. E sei que deixarei para trás uma
paixão tão viva e uma missão tão nobre. 
Foi, assim, para que ninguém nunca tivesse que optar

entre ser uma excelente mãe ou uma excelente profissio-
nal e no limite, entre ser mãe e ser profissional, que acre-
dito que este congresso aconteceu. Foi, então, para que os

direitos, que um dia serão meus, que o Cinema São Jorge
se encheu, durante quatro dias, de pessoas que todos os
dias os tentam assegurar. Infelizmente, não tenho a fór-
mula mágica que pode pôr termo à precaridade que
assombra o jornalismo. No entanto, penso que não passa-
rá por desistir. 
Durante o painel “Novos Projetos” que moderou de

forma exemplar, o José Alberto Carvalho observou que
talvez fosse importante perguntar a quem lê, ouve e vê
se realmente ainda se interessa e sente necessidade pelo
trabalho do jornalista pois, caso contrário, não estaremos
aqui a fazer nada. Se já ninguém se interessasse o jorna-
lismo já não existiria. Uma vez que isso ainda não acon-
teceu, podemos concluir que ainda há quem ouça, veja e
leia. Como tal, a missão não pode ser dada como termi-
nada. Até ao dia em que existir, pelo menos, uma única
pessoa que se interesse pelo trabalho do jornalista, o jor-
nalismo ainda não morreu. Por isso, não podemos baixar
os braços. Ao invés, é importante afirmar o jornalismo e
mostrar aos que já não querem saber que o (nosso) tra-
balho é fundamental. A forma de o fazer: fazendo.
Continuando a lutar pelos direitos e deveres dos jorna-
listas e, dessa forma, assegurando um trabalho de quali-
dade, imparcial, independente, objectivo, isento, alheio a
sensacionalismos e relevante para o país. Pois, como
disse o Sr. Presidente da República, “sem jornalismo está-
vel, forte e independente não há democracia sólida e de
qualidade em Portugal.”.
Não posso deixar de notar, enquanto humilde aspiran-

te a jornalista e tendo em atenção a minha ainda fraca
experiência e os meus singelos 20 anos, algumas questões
que me parecem relevantes e que foram discutidas duran-
te estes quatro dias que o sol e frio abençoaram. 
Nasci na década de 90, sou da geração dos e-books, dos

smartphones, das redes sociais. Da geração das pessoas que
fotografam o que comem, que lutam por um maior núme-
ro de “amigos” e seguidores, que têm medo de parecer
sozinhos e que, coincidentemente, não lêem jornais em
papel. O mundo está a evoluir, e nós nascemos no meio
desse turbilhão. Durante a transição do analógico para o
digital, onde o real deu lugar ao virtual. 
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Não sei se seremos menos interessados -- talvez. Acho,
por isso, que é importante, fundamental, que nos seja
cultivado o interesse, o “querer saber” aquilo que nos
rodeia, aquilo que realmente importa, de forma a não
nos deixarmos levar pelas superficialidades que, infeliz-
mente, estão por toda a parte. Aquilo que ainda vamos
querendo saber procuramos na internet que, se me per-
mitem, está cheia de lixo. Lixo esse que, por vezes, é con-
fundido com informação. 
É indiscutível o que a internet nos trouxe de positivo.

Mas não podemos também negar o estrago que tem causa-
do na sociedade -- e o jornalismo é, sem dúvida, um dos sec-
tores que mais tem sofrido. Os jornais tendem a desaparecer
e a informação é cada vez mais, surgindo de todo o lado e
com menor qualidade. E o pior é que nós prestamos-lhe
atenção, damos-lhe importância. Não sei qual é a solução. O
que sei, com toda a certeza, é que não temos como parar a
evolução e, como tal, há que saber evoluir também. 
Uma outra questão que, em mais do que um momento,

foi referida neste congresso foi a hipótese de restringir a
atribuição da carteira jornalística exclusivamente a deten-
tores de um curso superior na área da comunicação social
e do jornalismo. Não posso discordar mais. Creio que para
se ser jornalista é fundamental ser curioso, resiliente, per-
sistente, excelente ouvinte e corajoso. Não acredito que
estas características sejam unicamente absorvidas numa
licenciatura em Jornalismo. A prova disso são os quase
50% dos jornalistas que povoam, hoje em dia, as redacçõ-
es e que são licenciados em Economia, Direito, Cinema,
entre outros. Não deixando, por isso, de ser tão competen-
tes ou tão bons profissionais como os restantes. 
Acredito, pelo contrário, que esta restrição limitaria o

jornalismo, terminando com a diversidade. Sou defensora
do “aprende tudo quanto podes”, embora nem sempre o
leve à letra. E se sou estudante de jornalismo foi porque na
precoce altura em que tive que optar pelo rumo que queria
dar à minha vida académica não sabia o que queria. E, não
sabendo, ainda hoje, explicar o porquê, o jornalismo cap-
tou a minha atenção. Embora saiba que quero estudar
outras áreas e aprender outras coisas, agora sei que fiz a
escolha certa. Não porque acho que vá ser vantajoso no
futuro e no exercício do meu trabalho ter uma licenciatura
em jornalismo, mas porque hoje sei o que quero. 
Também relativamente ao painel dos diretores onde

marcaram presença os directores de alguns dos principais
canais televisivos, estações de rádio e publicações portu-
guesas, não posso deixar de fazer uma observação a pro-
pósito da enorme discrepância entre o número de
homens e mulheres. Entre os 19 participantes, apenas dois
eram do sexo feminino. Não sou defensora da igualdade
em número, mas sim da igualdade em oportunidade.
Quero com isto dizer que havendo uma mulher com mais
capacidade para ocupar um cargo de chefia, o lugar tem (e
não “deve”) ser seu. Não por ser mulher, mas por ser mais
competente. 

No livro “Cartas a um Jovem Jornalista”, Juan Luis
Cebrián escreve: “Sempre pensei que o poder e a luta para
o obter é algo completamente masculino e não paro de me
assombrar, na minha idade, pelo pouco apreço que por ele
têm as mulheres: se pusessem na sua perseguição todo o
empenhamento que mostram na hora de defender o terri-
tório amoroso, não há dúvida de que governariam o
mundo.”. Mas que ideia tão retrógrada. Parece-me incon-
cebível que alguém seja posto em causa por questões
como a religião, a etnia, as convicções políticas ou ideoló-
gicas, a orientação sexual ou o género. No entanto, vive-
mos no século XXI, e a igualdade é ainda uma miragem. O
que significa que não podemos deixar de lutar para que,
um dia, se torne realidade.
Como disse o Sr. Presidente da República “Este con-

gresso demorou tempo a mais a chegar”. Mas eu, embora
não discordando, gosto mais de pensar que chegou, final-
mente chegou. Nem tudo foi “um mar de rosas”, bem sei.
Por vezes a logística falhou, o tempo correu depressa de
mais e quando o cansaço se fez notar, no final do congres-
so, a paciência deu lugar à intolerância e o bom senso
fugiu. Contudo, o balanço é mais do que positivo. Já teria
sido suficiente o facto dos jornalistas portugueses se
terem unido, reflectido e debatido acerca do seu futuro e
do futuro da sua profissão. Apenas isso já seria, por si só,
uma grande vitória. Mas a ambição e a vontade de chegar
mais longe falou mais alto, gritou. E depois de quatro
intensos dias o “papel A4” chegou. A resolução final do
congresso foi discutida (desde o seu conteúdo até à escol-
ha das formas verbais adequadas) e votada por todos os
jornalistas. E, por fim, aplaudida por todos os congressis-
tas, fazendo ecoar na sala do São Jorge o sucesso que foi
este congresso.  
Assim, a toda a comissão organizadora, em especial à

Maria Flor Pedroso (que do princípio ao fim se mostrou
incansável), ao Sindicato dos Jornalistas, à Casa da
Imprensa, ao Clube dos Jornalistas e a todos os congres-
sistas, um enorme obrigado. Hoje fez-se história e foram
os jornalistas que “ganharam por unanimidade e aclama-
ção”!

*Este texto foi enviado espontaneamente pela autora, que
sendo estudante participou como congressista, à Comissão
organizadora
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Estávamos a fazer história

P
ode parecer presunção. Pode até ser
exagerado. Mas a sensação que tive
enquanto corria pelo São Jorge de
câmara na mão era a de que estava a
fazer história. Estávamos a fazer his-
tória do jornalismo em Portugal.

Pude aprender um pouco de
tudo – desde a formação até ao acompanhamento dos
professores Rui Coutinho (ESCS) e Ricardo Reis (Cenjor).
Porém, para lá das tarefas que me foram atribuídas, encon-
trei um ritmo diferente nos corredores do São Jorge.
Durante sete turnos de sete horas cada, captei um outro
lado do Congresso: mais íntimo, por vezes insólito até. De
todas essas histórias, escolho duas.
A primeira é a entrevista a Eugénio Alves. Eu e a Beatriz

Pinto (U. Porto), a repórter que me acompanhou para a repor-
tagem especial da última edição do jornal “O Congresso”,
andávamos pelas galerias do cinema à procura de histórias
que não tivessem a ver com a manifestação do PNR e o forte
dispositivo policial que povoava naquele dia o edifício.
Foi então que encontrámos o Eugénio. Porém, na igno-

rância da reduzida memória de ambos, nem eu nem ela
sabíamos realmente a dimensão de quem estávamos a
entrevistar.

A dada altura, ele que foi um dos organizadores do 1.º
congresso, ainda nos anos 1980, diz-nos qual foi o seu
papel na história do jornalismo. E nesse momento, eu, que
talvez com pouco profissionalismo estava sentado no sofá
ao lado à espera do fim da entrevista, apercebo-me da
importância da personagem em causa e disparo em cata-
dupa.
O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que

participou na sessão final do Congresso, foi, talvez, a per-
sonagem que mais gozo me deu acompanhar.
É provável que isto se deva ao facto de, já na reta final

da experiência, o repórter estar calejado e, também, de ter
tido nessa altura uma aula intensiva sobre o funcionamen-
to do flash, o que me permitiu trabalhar a luz de outra
forma.
Todavia, a personalidade do ministro do Governo de

António Costa também ajudou a que a minha incursão
pelo mundo de paparazzi tivesse sido uma experiência
ainda mais divertida.
Estava com ele na livraria do São Jorge, quando Castro

Mendes diz para a assessora: «tenho de ir à casa de
banho». E nada disto seria material para entrar numa peça
destas, não fosse ele acrescentar um pequeno detalhe: «só
espero é que o fotógrafo não venha comigo».

Pedro Miranda (Estudante da ESCS)

JJ

JOANA OCHOA
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Há comboios
que não se perdem

Catarina Reis*

T
rês horas à janela de um comboio. Porto,
Lisboa. O tempo que me passou foi sem-
pre tempo de esperar muito. Mas as
expectativas eram a paisagem que tão
fugazmente me fugia do olhar, de norte a
sul.
A primeira vez que tinha observado cal-

mamente aquele cenário, estava a dar os primeiros passos
na redação, sem expectativas. Os riscos eram certos, claros
e fumegantes dentro daquelas quatro paredes. "Utopia"
era tão palavra de ordem para este evento como "jornalis-
mo" é para a democracia. 80 de nós erraram nas previsões.
80. Enganamo-nos na mala de viagem, esquecemo-nos do
passaporte em casa e viajamos de roupa de verão em
pleno inverno. O primeiro pé na redação multiplataforma
do 4º Congresso de Jornalistas deu a mão aos nossos
enganos e transformou-nos.

No primeiro piso do Teatro São Jorge, erguiam-se
palavras, vozes e imagens. Do papel ao digital, passando
pelos olhos e pelo ouvido, sussurrava-se o que ecoava no
palco do piso superior, onde decorriam as conferências do
Congresso. Esperar que a qualidade fosse virtude frágil
era tarefa simples, quando juntamos 80 alunos de todo o
país, que se conhecem pela primeira vez e que assumem
tamanha responsabilidade. E, de repente, tudo resulta,
sem explicação.
Por lá, não passaram apenas estudantes de jornalismo.

Deram os passos em nossa direção muitos profissionais.
Alguns agora despidos da profissão, que rapidamente se
sentiam da nossa idade, do nosso tamanho, com as

nossas roupas. Novamente. E medir-nos não seria tarefa
fácil para alguém. Fomos maiores do que as nossas per-
guntas. Maiores do que as páginas perdidas pelo nosso
chão. Maiores, muito maiores, do que as palavras rasgadas
e publicadas. E nunca fomos um rascunho. Dia após dia,
éramos uma reportagem bem conseguida e um tema sur-
preendente.
Serenar era perder o fôlego. E perdê-lo era deixar a

experiência morrer-nos nos braços.
Por isso, nenhuma cabeça serenou. Foi, por isso, já dig-

nos de fazer algum malabarismo, que, quase duas décadas
depois, demos rumo à eterna discussão de agir sobre a
profissão. Confiaram-nos as armas e nós escrevemos
sobre as guerras. As trincheiras ensinaram-nos o tempo de
reação ideal perante o valor notícia. Chegar a casa, como
soldados, era abraçar o que restou nos gravadores, nas
câmaras, nos cadernos e fazer magia.
E porque a nossa arte nos pede inteiros para ser tam-

bém ela inteira, ninguém, lá dentro, esteve pela metade. A
metade saíram os nossos medos, as nossas esperanças. E
voltar, seja para onde for, é, desde então, tarefa fácil.
Voltei no mesmo comboio. A bagagem triplicou. As per-

guntas, essas, continuam mais do que as respostas. Não
fosse o jornalismo a nossa missão de vida.

*Estudante da Universidade do Porto
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Oitenta estudantes de Jornalismo, Ciências da Comunicação ou

Comunicação Social, orientados por professores de dez escolas,

meteram a mão na massa. Através da redação multiplataforma, o

Congresso proporcionou uma experiência ímpar, que os futuros

profissionais não esquecerão.
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Balanço do Congresso

MARIA FLOR PEDROSO 
Presidente da Comissão Organizadora
do 4.º Congresso dos Jornalistas

Destapou-se
uma realidade

Gostava de ter o distanciamento necessário para
poder fazer um balanço independente do 4.º con-
gresso dos Jornalistas. Para mim, como responsá-

vel por uma equipa que reiniciou uma reflexão, há tantos
anos atrasada, sobre a necessidade de afirmar o jornalis-
mo, o lema em que nos fixámos desde março do ano pas-
sado, valeu a pena o esforço de tantos. 

Não fora o impulso do Sindicato dos Jornalistas que
juntamente com a Casa da Imprensa e o Clube se enten-
deram para fazer mexer a classe, este Congresso não tinha
sido. Era, e é, urgente mexer e alertar para os problemas
de uma classe que tem a missão constitucional de infor-
mar. Nesse sentido, estou certa de que a coisa resultou.
Destapou-se uma realidade que não é habitual no noticiá-
rio comum. Ouviram-se relatos de situações que só sur-
preenderam quem estivesse distraído. 

O Congresso começou muito antes de chegar ao
Cinema São Jorge, em Lisboa. 

Era preciso quebrar o enguiço e o peso das duas déca-
das sem Congresso. Sem reflexão conjunta e construtora
de propostas e de soluções. O tempo dirá se as propostas
solucionaram. 

Decidimos provocar reuniões com jornalistas pelo país,
para fazer um levantamento das questões que não
podiam deixar de estar em discussão. A partir daí, elabo-
rámos um programa, denso, abrangente e controverso. 

Resolvemos propor vários níveis de reflexão, a saber: 
- um ciclo de cinema sobre jornalismo com conversas

com personalidades várias da nossa vida coletiva, para
apurarmos qual a sua relação connosco; 

- uma exposição de fotojornalismo intitulada O
Trabalho, com 16 auto denominados freelancers, porque
deixaram de ter lugar nas nossas redações; 

- um ciclo de mesas redondas que juntou todos os dire-
tores, discutiu as assessorias de imprensa e as agências de
comunicação e os novos projetos jornalísticos;

- sete sessões de debate sobre o estado do jornalismo,
o ensino e acesso à profissão, a regulação, ética e deonto-
logia, as nossas condições de trabalho, a viabilidade eco-
nómica e os desafios, a independência e credibilidade.
Meia centena de comunicações apresentadas e discuti-
das nestas sessões retrataram o quotidiano das nossas
redações.

Desde as primeiras conversas havidas na Comissão
Organizadora, definimos que o Congresso teria de apos-
tar no futuro. Não quisemos ficar apenas no diagnóstico,
apesar de também o termos feito. Foram apresentados
dois estudos universitários sobre a classe, onde se ficou
a saber, por exemplo, que em cada dez jornalistas no
ativo sete já pensaram deixar de o ser, seis ganham
menos de mil euros, quatro têm medo de perder o
emprego. E que, em cada dez, só um tem mais de 55
anos. 

A pensar no futuro, apostámos numa das ideias mais
mobilizadoras do 4.º Congresso, porque deixa rasto: a
redação multiplataforma, que juntou 80 estudantes sele-
cionados por uma dezena de professores. Que contou,
reportou e analisou em todos os suportes – jornal, rádio,
televisão e online – os vários níveis de reflexão que acon-
teceram na segunda semana de Janeiro deste ano. Quem
passou pela redação na sala 2 do São Jorge não vai esque-
cer a experiência que constará do seu currículo escolar.
Mas sobretudo o que interessa é o entusiasmo, a alegria, a
energia que aquela agitação criativa deixou também nos
congressistas. 

Quebrado o enguiço, sabíamos e sabemos que não é
um congresso que resolve o que não se resolveu. Mas o
impacto que teve nas redações, o que ficou dito e regista-
do, as propostas que aprovou e o novo fôlego que deu aos
jornalistas para exercerem a sua profissão, só por isso
(como se fosse pouco), valeu a pena o 4º. Congresso dos
Jornalistas. JJ
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SOFIA BRANCO
Presidente da Direção do Sindicato dos Jornalistas 

OCongresso dos Jornalistas era um compromisso
eleitoral da atual direção do Sindicato dos
Jornalistas. Mas era também uma vontade antiga

e um desejo adiado por muitos jornalistas em Portugal.
Quase duas décadas depois do último congresso, só o
facto de este encontro se ter cumprido é noticia. O jorna-
lismo conhece:

- a mais alta taxa de desemprego de sempre;
- os salários que são indignos para uma profissão com

a responsabilidade social que esta tem - um terço dos jor-
nalistas ganha hoje menos de 700 euros liquidos; 

- uma precariedade que não escolhe idades e este tipo
de vínculos - que, na verdade, não o são - é já uma reali-
dade para um terço dos jornalistas;

- redações que se esvaziam de gente e, com esta, vai-se
a diversidade de olhares;

- um tempo em que o lema passou a ser fazer muito em
menos tempo;

- uma situação em que o exercício da profissão está
muito condicionado a agendas e decisões impostas por
chefias e administrações;

- um tempo em que pertencer a sindicatos, comissões
de trabalhadores e conselhos de redação tem um preço
demasiado alto;

- um tempo em que o espírito crítico está adormecido; 
- um tempo em que o medo e a autocensura se insta-

laram. 

GOULART MACHADO 
Presidente da Casa da Imprensa 

Os jornalistas surpreenderam com o autorretrato
que fizeram, enquanto grupo profissional, duran-
te os quatro dias do 4.º Congresso, que decorreu

em Lisboa. Um inquérito feito pelo Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia junto de 1500 profis-
sionais - uma amostra muito representativa - revela que
metade ganha menos de 1000 euros por mês e um em
cada cinco ganha menos de 700. 

Um em cada três jornalistas trabalha sem contrato e
um quarto do total de inquiridos está a recibos verdes. Em
pouco tempo, perto de 2000 jornalistas perderam o
emprego ou abandonaram a profissão — perto de 30 por
cento dos que estavam ativos há uma década. Dos que
ainda não desistiram, não foram dispensados ou não se
reformaram, apenas um em cada 10 tem mais de 55 anos.
Dos que ficaram pelo caminho, sem poderem reformar-se,
alguns sobrevivem com o rendimento social de inserção. 

O inquérito diz ainda que a geração mais preparada de
sempre, com 80 por cento de licenciados, tem ritmos de
trabalho intensos. Falta-lhe tempo, essencial ao trabalho
que produz. É necessário o reconhecimento do valor
social do jornalismo, hoje uma profissão fragilizada A
questão social é um dado incontornável da situação atual
dos media, em Portugal e globalmente, e vem a par com a
grande fragilidade das empresas do setor e a desregula-
mentação. O avanço tecnológico trouxe extraordinárias
ferramentas que permitem melhorar a qualidade da infor-
mação e levá-la a públicos cada vez mais vastos. Mas a
desregulamentação está a transferir os ganhos para
agentes exteriores, que não suportam os custos da pro-
dução. E a diluir o jornalismo na nuvem do descrédito. 

São muitos os desafios. Por isso, o congresso dos jornal-
istas não se ficou pela crise social e mostrou que os jornal-
istas não deixarão de contribuir para ultrapassar as
ameaças e desafios que se colocam à viabilidade da infor-
mação de qualidade. A maior contribuição para construir
um futuro é o compromisso, reafirmado no congresso, de
cumprir os deveres e as responsabilidades decorrentes
dos princípios ético-deontológicos e das me lhores práti-
cas do exercício e regulação da profissão.

JJ

JJ
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CESÁRIO BORGA 
Vice-presidente do Clube de Jornalistas 

Foram quatro dias de debates, propostas, divulgação
de inquéritos sobre os jornalistas e o jornalismo e,
finalmente, uma folha A-4 de conclusões, verdadei-

ro mapa de estrada que nos pode e deve mobilizar e enca-
minhar, num vasto e aturado trabalho, até ao 5.º
Congresso, a realizar dentro de alguns anos, talvez quatro
ou cinco. Até lá, é necessário aplicar as conclusões e as
propostas apresentadas neste 4.º Congresso, orientadas
para o reconhecimento do valor social do jornalismo, hoje
uma profissão fragilizada, apesar de indispensável à
democracia e à liberdade. Uma profissão, mal paga e tan-
tas vezes desconsiderada, que, como foi dito muitas vezes
nos quatro painéis e debates do congresso, é também uma
paixão e uma missão.

Tal como aconteceu depois dos três congressos anteri-
ores (em 1983, 1986, 1998), ficamos com a sensação de ter-
mos vivido momentos marcantes que as instituições pro-
motoras do congresso devem agora tentar concretizar,
aprofundando o debate, animando a execução das con-
clusões e as propostas mais urgentes como, por exemplo, a
que aponta para a constituição de um conselho deontológi-
co alargado a toda a classe e a que preconiza que os pare-
ceres dos Conselhos de Redação voltem a ser vinculativos.

O Clube de Jornalistas, formado na sequência do 1.º
Congresso, em 1983, olha para este tempo pós-congresso
como uma oportunidade à participação em iniciativas
capazes de intensificar o debate sobre a deontologia e as
condições de trabalho, a formação contínua e os modelos
de negócio que, antes do lucro e graças ao impulso das
novas tecnologias visem a qualidade da informação, o
pagamento dos salários e coloquem os jornalistas na con-
dução de novos órgãos de comunicação.

O 4.º Congresso mostrou que o jornalismo vai contin-
uar a afirmar-se na construção de uma sociedade livre,
que os jornalistas vão continuar a exigir um reconheci-
mento social condigno, incompatível com o que os fra -
giliza, como os salários baixos e injustos, a insegurança la -
boral e muitas vezes a impossibilidade de se atualizarem,
porque o dinheiro mal dá para a subsistência. Nenhum
caminho que vise ultrapassar estas dificuldades pode ser
encontrado se os jornalistas não o descobrirem em
comum, no debate das ideias, das causas e consequências
do que os rodeia e lhes está a acontecer e desencadeiem
dinâmicas que passem pela realização de um novo con-
gresso e aí tracem de novo caminhos de futuro. JJ
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Tudo por uma boa história
- Confidências e relatos de
jornalistas portugueses
ANABELA NATÁRIO, ISABEL NERY
E SOFIA BRANCO (COORDS)
Sindicato dos Jornalistas, 2017

Texto Isabel Nery

Q uando pedimos a estes 24
jornalistas para
escreverem as histórias

das histórias - um relato vivo sobre
o que acontecia no terreno, como
as reportagens são preparadas e
sentidas pelo jornalista – muitos
perguntaram se havia tema ou
geografia. Não. O que lhes demos
foi liberdade. Para contarem o que
a cada um parecesse mais
relevante, com um objetivo
essencial: dar a conhecer melhor
este ofício de ser contador da
realidade. Um registo da
experiência de ser jornalista. Que
se tornasse indispensável para o
público em geral, mas também para
as novas gerações de jornalistas.
Que fosse testemunho das
contrariedades de uma profissão
essencial à democracia.
O que propusemos foi um exercício
de liberdade. E o que obtivemos foi
esta obra indispensável (atrevo-me a
dizer) para qualquer um que queira
ser jornalista ou queira espreitar um
pouco por detrás do pano para
perceber como é recolhida,
pesquisada e - tantas vezes -
conquistada a informação que lhe
entra pela vida adentro.
Ri-me, orgulhei-me, senti a ironia, o
sofrimento e o gozo destes grandes
repórteres e do que nos oferecem
aqui como testemunho.
Tudo por Uma Boa História é uma
travessia original pelo que de melhor
se faz no jornalismo em Portugal. O
leitor encontrará aqui dúvidas,
angústias, medos, mas também
conquistas, prazer e sabedoria - pela
pena dos que vivem de contar o
mundo aos outros.
Alguém disse um dia que esta era a
mais bela profissão do mundo. Este

Jornal|Livros
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livro prova-o. Não porque fale
apenas do gozo que é ser dele
testemunha (muitas vezes em
primeira mão), mas, precisamente,
porque não esfuma as dificuldades e
contrariedades de se ser jornalista
numa época em que a informação
nunca foi tão fácil e barata, mas ao
mesmo tempo tão perigosamente
manipulável.
O que estes repórteres nos deixam é,
ao mesmo tempo, uma lufada de
esperança e um alerta para o que
pode fazer perigar a missão de
informar - logo, o direito de ser
informado.
(Extrato do Prefácio)

O leitor encontrará aqui
dúvidas, angústias,
medos, mas também
conquistas, prazer
e sabedoria - pela pena
dos que vivem de contar
o mundo aos outros

JJ
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No Dia Mundial da Saúde, a
1.ª edição do “Prémio
APIFARMA/ Clube de

Jornalistas – Jornalismo em Saúde”
distingue os melhores trabalhos
jornalísticos nas categorias de
Imprensa, Rádio, Televisão e
Jornalismo Digital.
Catarina Gomes, jornalista do

Público, pelo trabalho “Catarina
saiu de um mês em que
praticamente não estava viva”, é
premiada na categoria de
Imprensa.
Arlinda Brandão, jornalista da

Antena 1, pelo trabalho “Diabetes,
ameaça silenciosa”, é premiada na
categoria de Rádio.
Isabel Moiçó, jornalista da TVI,

pelo trabalho “Um pedaço de ti”, é
premiada na categoria de
Televisão. A imagem é de Paula
Fernandes e a edição de imagem
de João P. Pereira.
Marlene Carriço, jornalista do

Observador, pelo trabalho “Temos
médicos a menos ou a mais?”, é
premiada na categoria de
Jornalismo Digital.
O Grande Prémio Apifarma/

Clube de Jornalistas, eleito pelo júri
entre os vencedores das quatro
categorias referenciadas, foi
atribuído a Isabel Moiçó, jornalista
da TVI, que nos termos do
regulamento, acumula esta
distinção com o prémio de
Televisão.
O Júri decidiu atribuir Menções

Honrosas a Vânia Maia, jornalista
da Visão, pelo trabalho “Zona Wi-fi:
Perigo, a Filipa Simas, jornalista da

APIFARMA e Clube de Jornalistas anunciam 
vencedores do Prémio Jornalismo em Saúde

Entidades promotoras do prémio destacam importância do trabalho
jornalístico na divulgação de informação em Saúde.

Jornal|Prémio
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personalidade de mérito na Saúde;
António Borga, jornalista,
personalidade de mérito no
Jornalismo.
O Júri concluiu pela inexistência

de condições para atribuir o Prémio
de Mérito “Universitário
Revelação”.

A data e local da cerimónia de
entrega de prémios serão
anunciados brevemente.
O “Prémio APIFARMA/ Clube de

Jornalistas – Jornalismo em Saúde”
é uma organização do Clube de
Jornalistas, com o apoio da
APIFARMA – Associação
Portuguesa da Indústria
Farmacêutica.
A iniciativa pretende contribuir

para promover a qualidade e a
profusão do trabalho jornalístico
dedicado à Saúde com enfoque em
aspectos relevantes do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), na
inovação em Saúde e no
desenvolvimento económico e
social na área da Saúde.

O prémio distingue trabalhos
jornalísticos publicados ou
difundidos nos órgãos de
comunicação social portugueses na
área da Saúde, realizados por
profissionais da comunicação
social, em quatro categorias:
Imprensa, Rádio, Televisão e
Digital.
A distinção “Universitário

Revelação”, dirigida a recém-
licenciados de Comunicação Social e
Jornalismo, incide estritamente
sobre trabalhos académicos sendo,
por isso, uma categoria autónoma.

RTP, pelo trabalho “Desligados”, e a
Ana Carrilho, jornalista da Rádio
Renascença, pelo trabalho
“Alzheimer: Uma doença esquecida
pela Europa”.
Na primeira edição do Prémio

APIFARMA/ Clube de Jornalistas
foram submetidas a análise do Júri
23 trabalhos jornalísticos.
No dia em que se assinalou o Dia

Mundial da Saúde, João Almeida
Lopes registou “o elevado número
de candidaturas recebidas na
primeira edição do prémio, facto
que sinaliza a importância que os
portugueses atribuem à Saúde”. O
presidente da APIFARMA sublinhou
a importância da Comunicação
Social na descodificação da
informação em Saúde, e disse
esperar “que o Prémio contribua
para elevar a qualidade do trabalho
jornalístico nesta área”.
Mário Zambujal afirmou que

“saber não basta, é fundamental
saber comunicar o saber, e que o
intuito destes Prémios foi juntar os
dois conhecimentos”. O presidente
do Clube de Jornalistas considera
que este objectivo “resultou num
conjunto de trabalhos de elevado
mérito.”

Constituição do Júri da 1.ª
edição do Prémio APIFARMA/
Clube de Jornalistas:
Cesário Borga, jornalista, Clube

de Jornalistas; Carlos Lobato,
jornalista, Casa de Imprensa;
António Santos, enfermeiro,
Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Hospital; José
Manuel Silva, médico, JJ
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“Fizemos de uma ruína,
uma sede engraçada que
se foi melhorando ao

longo de todos os anos" e que,
sublinhou Mário Zambujal, "hoje,
sentimos redobradamente que é a
nossa casa. Sentimo-nos mais
confortavelmente em nossa casa,
confessou.

A extensão da renovação, de cinco
para dez anos, "foi uma boa surpresa
que nos deixa muito gratos", afirmou
Zambujal. Para o presidente do CJ,
esta renovação "demonstra da parte da
Câmara, e do seu presidente, uma
compreensão pelo que temos feito ao
longo destas três décadas e meia, e
pelo que nos propomos fazer, em
representação de uma classe
profissional".

A classe, assumiu, "sente que faz
parte da cidade". Quando a Câmara
"nos dá esta mão, ao mesmo tempo
está a dizer: vocês fazem parte da
cidade de Lisboa".

Pudemos "cumprir o nosso papel",
começou por dizer Medina, que foi
"tranquilizar uma instituição como o
CJ". A cidade "quer o Clube de
Jornalistas a fazer o que está a fazer,
aquilo que os seus sócios, em cada
momento, decidirem que é o seu
rumo".

A renovação do acordo acontece
poucos dias após o 4.º Congresso dos
Jornalistas, que teve lugar dezoito anos
após o terceiro, em 1998. Apesar das
dificuldades sentidas pela classe, quer
hoje quer ao longo das últimas
décadas, Medina deixou uma
mensagem de confiança sobre o papel

Câmara de Lisboa e Clube de Jornalistas 
renovam acordo por dez anos
A Câmara Municipal de Lisboa e o Clube de Jornalistas, renovaram  um acordo,
prestes a completar duas décadas. Com o protocolo assinado por Fernando
Medina e Mário Zambujal, o Clube de Jornalistas vê assim renovado, nos
próximos dez anos, o acordo de cedência, por parte do município, das
instalações da Rua das Trinas, na Madragoa.

Jornal|Protocolo
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Fundado em 8 de Novembro de 1983,
o Clube de Jornalistas (CJ) - "associação
portuguesa de jornalistas, não mutualista
nem sindical" - é, de acordo com os seus
estatutos, "um espaço de informação e
cultura, convívio, desporto e intercâmbio,
aberto a quantos tenham o jornalismo
como ocupação principal". 

da imprensa, que considerou ser "um
pilar no nosso sistema democrático".

Perante uma plateia de jornalistas,
Medina assegurou "um fortíssimo
empenho, um compromisso, da
Câmara de Lisboa, no sentido de
podermos apoiar" um "jornalismo livre,
informado, consciente e profissional". JJ
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A Festa dos 
Gazetas2015

Prémios Gazeta 2015

Um ano depois de ser eleito Chefe de Estado, Marcelo Rebelo
de Sousa fez a sua estreia na cerimónia de entrega dos
Prémios Gazeta 2015 sublinhando a importância da iniciativa
na valorização e dignificação de uma profissão que vive
momentos bem difíceis. A realização do IV Congresso dos
Jornalistas Portugueses, assinalada pelo presidente do CJ,
Mário Zambujal, como forma de debater a situação actual da
classe, e a evocação por Vicente Jorge Silva de experiências
marcantes da sua carreira profissional, foram, a par de breves
e emotivas intervenções dos restantes premiados, pontos altos
da festa da 30ª edição dos mais prestigiados galardões do
jornalismo em Portugal.
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Prémios Gazeta 2015

Eu queria, antes de mais,
agradecer ao senhor
presidente da Caixa Geral de

Depósitos, o receber-nos como anfi-
trião e elogiar o papel da Caixa ao
compreender a importância destes
Prémios e ao longo dos tempos os
apoiar. É uma forma inteligente,
determinada e aberta de apoiar
aquilo que é muito importante e
constitui um dos cernes da demo-
cracia no nosso País.
Depois, queria cumprimentar, na

pessoa do senhor presidente do
Clube de Jornalistas, alguém que é
uma referência sempre
rejuvenescida e que representa bem
aquilo que foi a ideia que presidiu ao
nascimento deste Clube, que é a
razão de ser da sua existência. Um
Clube que, mais do que uma mera
junção de jornalistas, é uma voz da
consciência jornalística na sociedade
portuguesa.
Muitos parabéns pelos Prémios

porque também aí há muita
persistência e há uma capacidade de
olhar para a realidade que somos,
para a comunidade que formamos e
de exercer pedagogia nela, de
exercer pedagogia cívica nela.
Depois queria saudar todos os

premiados, desde a Revelação, Sibila
Lind, à Fotografia com Pete Brix, à
Rádio com a Rita Colaço, à
Multimédia com a Catarina Santos, à
Imprensa com o Ricardo J.
Rodrigues, à Televisão com a Sofia
Leite, à Imprensa Regional com o
semanário “Reconquista”. Todos
estão de parabéns porque demons-
traram um talento, um mérito que
não é apenas a exercitação de uma
vocação pessoal, é a demonstração
de uma vocação comunitária. E per-
mitam-me que sublinhe de forma

muito particular sem desprimor para
todos os demais, o Vicente Jorge
Silva, porque se todos os outros
acompanho ou acompanhei no seu
percurso justificativo do Prémio, o
Vicente, como ele aliás se encarregou
de recordar, tem uma carreira que eu
acompanho desde a minha
adolescência, no “Comércio do
Funchal”, na luta contra a ditadura…
Num contexto muito difícil e feita
essa luta de uma maneira muito
inteligente, muito inteligente e muito
heterodoxa, bem traço da maneira de
ser criativa e inventiva do Vicente
Jorge Silva. E depois fomos compa-
nheiros de percurso no “Expresso”
muitos anos. Eu aprendi muito com
o Vicente Jorge Silva, ajudei-o
algumas vezes e talvez a maior ajuda
tenha sido a criação da revista, que
foi um outro jornal dentro do
“Expresso” antes de passar a ser um
projecto que se autonomizaria, para
depois voar e no pleno da sua
carreira dar origem ao “Público”.
O Vicente é o exemplo daquilo

que eu ouvi dito a várias vozes por

todos os premiados: de liberdade,
não se é um grande  jornalista não
se sendo livre; de independência e
inconformismo, não se é um grande
jornalista sem ser independente e
inconformista; de criatividade, não
se é um grande jornalista sem se ser
criativo; de luta por causas, não se é
um grande jornalista, sem se lutar
por causas; de vivência da
Comunicação Social por dentro e por
fora, e do País por dentro e por fora,
não se é um grande jornalista não
sendo capaz de fazer essa
experiência, de viver a Comunicação
Social, e em sentido mais amplo o
País, por dentro e por fora.
Ouvi aqui várias intervenções

que me provocaram brevemente
algumas reflexões complementares.
A primeira de saudade. De saudade
— quem não tem saudade da sua
juventude? — e eu senti uma
enorme saudade de 1965, quando
escrevi o meu primeiro artigo na
imprensa escrita, ou então de 1972,
quando iniciei a aventura do
“Expresso”, ou então de 1993,

“Haja quem resista
na defesa da liberdade”
Discurso de Marcelo Rebelo de Sousa

56_PREMIOS_9x.qxp_56_PREMIOS.qxd  27/04/2017  01:31  Page 58



JJ|Jul/Set 2017|59

quando encetei a aventura na Rádio,
na TSF, ou então 2000, quando abri
caminho para a experiência na
Televisão. Nunca tendo sido
jornalista, acompanhei por dentro o
que era ser-se jornalista. Não tive o
talento de ser jornalista, mas estive
muito próximo de quem demons-
trou esse talento e sinto nesta
reunião, nestes Prémios, neste
encontro, neste jantar, uma ideia
antes do mais de resistência,
resistência no bom sentido do termo
e é bom que haja quem resista na
defesa da liberdade, na defesa da
democracia, na defesa da dignidade
do estatuto de Jornalista, na defesa
da independência perante uma
situação económica e financeira
particularmente difícil no mundo
dos meios da comunicação clássicos.
E essa resistência é salutar porque

é completada por uma outra
dimensão que é a visão de futuro.
Também aqui encontrei uma visão
de futuro, não apenas pela
juventude de premiadas e
premiados, mas porque acreditam

no futuro. E é esse acreditar no
futuro que supera a angústia com o
digital. Há lugar para para o
jornalismo. Há lugar para o
jornalismo, com os novos meios de
Comunicação Social, com o universo
que muda a ritmo acelerado. Há
lugar para o jornalismo e depois a
paixão — dizia o senhor presidente
da Caixa, baixinho, em relação a uma
intervenção, mas é a intervenção
mais poética de todas. Logo a seguir
veio uma intervenção que, não
sendo poética, foi também de
reflexão profunda sobre o que é ser
jornalista hoje. Perpassou tudo o que
aqui foi dito – paixão. O ser-se
jornalista é ter a paixão de ser
jornalista e de não servir um
projecto pessoal e nem sequer de
grupo, mas sim servir-se um projecto
comunitário porque é o servir-se um
conjunto de princípos que são
fudamentais para vivermos numa
sociedade democrática e livre. E por
isso eu, que já sou um optimista ou
não fosse professor (provocação), e
não tivesse sido alguém que parti-

lhou com os jornalistas a capacidade
de entender o que eles mostram de
talento ao serviço dos outros, eu saio
daqui hoje mais optimista Saio
cidadão e saio Presidente da
República, porque é bom para
Portugal que haja mais liberdade,
mais democracia, mais respeito pelo
papel dos jornalistas, nem que isso
custe, e custa inevitavelmente, a
quem exerce os mais diversos
poderes do Mundo, a começar no
poder político,  a começar na magis-
tratura mais responsável. É um
preço, é o preço da democracia, mas
é que nós sabemos, para voltar
àquilo que é a frase mais repetida do
mundo, que a pior das democracias
é sempre melhor do que a melhor
das ditaduras e, como aqui foi
recordado, num tempo de
intolerância, num tempo de
xenofobia, às vezes de racismo,
muitas vezes de populismo, isto é,
de irracional ou de emotivo a
prevalecer sobre o racional, de
egocêntrico a prevalecer sobre o
comunitário, é bom haver prémios
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Senhor Presidente da
República, – caro Professor
Marcelo Rebelo de Sousa,

O Clube de Jornalistas conta 33
anos de vida e a primeira edição dos
Prémios Gazeta aconteceu há 32. De
então para cá, a entrega dos prémios
mereceu a presença de quatro
presidentes da República (Ramalho
Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio
e Cavaco Silva) e muito nos honrou
tê-los connosco. Desta vez,
permitimo-nos saudá-lo, Senhor
Presidente, acrescentando um
motivo de satisfação de vermos, na
mesma pessoa, o Presidente da
República Portuguesa e alguém que
praticou e enobreceu o jornalismo. É
dos nossos!
Senhor Presidente do Conselho

de Administração e senhores
Administradores da Caixa Geral de
Depósitos,
Sem o patrocínio e a franca

adesão da Caixa, dificilmente nos
seria possível manter os Prémios
Gazeta – a mais significativa
distinção no quadro do jornalismo
português. Agradecemos à
instituição e suas administrações
anteriores (do engenheiro Faria de
Oliveira e do Dr. José de Matos) – e
muito nos alegrou receber da vossa
parte a confirmação da cerimónia
que hoje nos reúne. Bem hajam.
Desejamos – e esperamos – que nos
voltemos a juntar daqui a um ano…
Caros premiados (ao fim e ao

cabo as figuras centrais desta festa)
Companheiros membros do júri…
Dirigentes de instituições ligadas

ao jornalismo…

Senhoras e senhores convidados:
Cumpre-me tecer algumas

considerações acerca do ponto em
que nos encontramos nesta
actividade, exigente mas exaltante,
que é o jornalismo. Serei breve.
Prometo.
Há dias, a médica da Casa da

Imprensa, Dra. Arlete, prescreveu-
me uns medicamentos – e fiquei à
espera: – E o papel? A receita?
– Já não é preciso papel, a receita

está no teu telémovel!
– Já não é preciso papel?… Ao

meu assombro juntou-se de
imediato, um alarme: Ai os meus
queridos jornais!!
Recentemente, em 2015, foram

publicados dois livros que são
valiosos contributos para a história
do jornalismo português: “O
grande jornalzinho da Rua dos
Calafates”, de Pedro Foyos, e
“Parem as máquinas”, de Gonçalo
Pereira Rosa. São duas obras
preciosas que nos conduzem a
épocas esforçadas e românticas,
sem internets nem telemóveis –
mas com tipógrafos de quem fui
amigo e ardinas, que ainda existiam
nesse meu tempo de rapaz dos
jornais… Tempos difíceis mas
gloriosos dos jornais de papel…
Reuniram-se agora, em Lisboa,

mais de 50 mil especialistas desses
malabarismos mentais que
produzem e utilizam pós-modernas
tecnologias. Lá se falou da
comunicação à velocidade da luz.
Pode ter acontecido, mas não me dei
conta de que alguém desse um
papel.

Vem aí o tinteiro – um futuro a
seguir a este que não tarda a ser
passado. Sucedem-se as novidades. 
O grande salto aconteceu há quatro
décadas com alterações profundas no
exercício da profissão. Então, os velhos
jornalistas tiveram de se adaptar às
engenharias triunfantes e passaram a
desempenhar múltiplas funções.
Neste ponto nos encontramos.

Dias de vertiginosas mudanças que
não podem abalar o essencial da
profissão do jornalista: a
credibilidade e o benefício público.
Para um bom desempenho,

importa que as redacções, em vez de
emagrecerem, disponham de
jornalistas suficientes para trabalhar
sem afogadilhos – inimigos da
ponderação e do rigor. E é necessário
conceder tempo e meios para
reportagens que vão mais fundo que
a espuma das ondas de cada dia.
Tal como é necessário que os

jornalistas se orgulhem da sua
missão – orgulho que não se prende
com a notoriedade pessoal, mas sim
com a consciência de que exercem
uma actividade nobre e responsável.
Apesar dos pesares, continuamos

a ter em Portugal jornalismo de
primeira água. Bons exemplos são os
premiados de hoje – e tantos outros
profissionais que nos brindam com
magníficos trabalhos, incluindo na
progressiva Imprensa Regional.
Este velho jornalista que eu sou,

persistente leitor, espectador e
ouvinte da informação, incentiva as
novas gerações – e só faz um pedido:
Por favor, não deixem morrer os
jornais de papel!

Prémios Gazeta 2015

“Não deixem morrer
os jornais em papel”
Discurso de Mário Zambujal
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V ivemos hoje tempos som-
brios, com ameaças
crescentes às liberdades

democráticas e, em particular, à
liberdade de imprensa.
Habituámo-nos a conviver com

essas liberdades como um
património essencial, intocável, das
sociedades moldadas pelos valores
da democracia. E, porventura
instalados e adormecidos nesse
hábito, alheámo-nos da vigilância
sobre os sinais de perigo que foram
despontando um pouco por toda a
parte até atingirem, como hoje
acontece, uma dimensão
alarmante.
É um aviso para todos os

cidadãos que se deixaram
adormecer e, muito em especial,
para aqueles que deveriam ser os
porta vozes da inquietação e do
inconformismo – os jornalistas. Não
é por acaso que agora se fala tanto
do risco de nos termos encerrado
numa bolha, olhando-nos ao
espelho das nossas certezas,
enquanto o mundo à nossa volta
vai perdendo as antigas referências,
os valores supostamente adquiridos
e mergulha na desordem e no caos,
sem que disso se extraiam todas as
consequências.
É preciso acordar antes que seja

tarde. É preciso voltar às raízes da
inquietação e inconformismo do
verdadeiro jornalismo, pelo menos
nas sociedades onde os poderes
ditatoriais ainda não o asfixiaram.
E é preciso denunciar activamente,
incansavelmente, esses poderes

Prémios Gazeta 2015

“É preciso acordar
antes que seja tarde
Discurso de Vicente Jorge Silva
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liberticidas que crescem na
Turquia, na Rússia, na Hungria e
tantos outros lugares.
O verdadeiro jornalismo não é

nem um exercício aristocrático e
sobranceiro virado para o umbigo,
nem um mero produto dirigido à
satisfação dos apetites mais
primitivos, seja nos jornais, na
televisão ou na internet. Num
tempo propício à ansiedade, à
angústia e à desorientação, como
ainda agora vimos nos Estados
Unidos, é preciso que o jornalismo
desperte da sua letargia auto-
satisfeita ou da complacência com
os instintos rudimentares do
populismo.
A pedagogia da verdade dos

factos, a objectividade possível
para além das fixações ideológicas,
a paixão do civismo que faz os
homens melhores e as sociedades
mais esclarecidas, a libertação das
garras do baixo comércio das
vulgaridades, tudo isso é essencial
para o jornalismo encontrar novas
razões urgentes de existir neste
planeta tão perturbado.
A aversão ou até o ódio aos

jornalistas tornaram-se também
uma válvula de escape das
crispações políticas e frustrações
sociais num mundo traumatizado
pela globalização sem regras. Aí
temos uma razão suplementar
para promover o sobressalto cívico
do verdadeiro jornalismo,
contrapoder indispensável e esteio
das liberdades e da democracia
contra as tentações autoritárias.
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Prémios Gazeta 2015

1. Pepe Brix, Fotografia 

2. Ricardo J. Rodrigues, Diário

de Notícias, Imprensa

3. Rita Colaço, Antena 1, Rádio 

4. Sibila Lind, Público,

Revelação

5. Catarina Santos, Rádio

Renascença, Multimédia. 

6. Reconquista, semanário da

Beira Baixa, com sede em

Castelo Branco, Imprensa

Regional 

7. Sofia Leite, RTP, Televisão

1

5

2
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Prémios Gazeta 2015

Os Prémios Gazeta relativos a 2015,
tal como foi amplamente noticiado
na anterior edição da nossa revista,
tiveram a seguinte distribuição: 
Revelação - Sibila Lind, Público.
Fotografia – Pepe Brix. 
Rádio - Rita Colaço, Antena 1.
Multimédia - Catarina Santos, Rádio
Renascença. 
Imprensa - Ricardo J. Rodrigues,
Diário de Notícias.  
Televisão - Sofia Leite, RTP.

Imprensa Regional - Reconquista,
semanário da Beira Baixa, com sede
em Castelo Branco.
Mérito - Vicente Jorge Silva.

Membros do Júri dos Prémios
Gazeta: Eugénio Alves, Cesário
Borga, Eva Henningsen, Fernanda
Bizarro, Fernando Correia, Fernando
Cascais, Jorge Leitão Ramos, José
Rebelo e Paulo Martins.

Os premiados
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ONDE É QUE EU TENHO O MEU ORDENADO?

(1) Caixaordenado com TAEG 16,5%, para uma utilização de crédito de 1.500€ pelo prazo de 3 meses à TAN de 14,80%. 
Contratado separadamente. Não são cobrados juros até 0,55€ o que corresponde a uma utilização de crédito sem juros até 
250€, durante 4 dias.

(2) Contas com domiciliação de ordenado, reforma, pensão, subsídio de desemprego ou rendimento social, de periodicidade 
mensal.

(3) Consulte em cgd.pt as condições da campanha. Para aderir ou efetuar uma simulação contacte a Galp (galpon.CGD@
galpenergia.com ou a linha 808 500 111, dias úteis,das 9h às 21h).

Soluções Ordenado

Na Caixa, com certeza. Ao receber o ordenado na Caixa, acede a benefícios e descontos que facilitam a gestão do 
orçamento familiar.
- Possibilidade de antecipar até 100% do ordenado, sem juros para uma utilização até 250€ durante 4 dias  

(TAEG 16,5%)(1).
- Isenção da comissão de manutenção da conta à ordem onde recebe o ordenado(2).
- Descontos na eletricidade e no gás natural, em novos contratos celebrados com a Galp Energia(3).

www.cgd.pt | 707 24 24 24 | 24h todos os dias do ano | Informe-se na Caixa.

A Caixa. Portuguesa, com certeza.
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