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CHEGA. AS CAIXAS DE RESSONÂNCIA ONLINE 

OS MISTÉRIOS DA PROPAGANDA 
Sites geridos por agências de comunicação dão destaque a André Ventura como a 

nenhum outro líder. CCPJ vai averiguar irregularidades encontradas pela SÁBADO. 
Por Alexandre R. Malhado 

Há órgãos de comunicação so-
cial (OCS) inscritos na Entida-
de Reguladora para a Comu-

nicação Social (ERC) geridos por 
agências de comunicação, alguns 
com redações compostas por digital 
marketeers ou por autores sem car-
teira profissional de jornalistas. Curio-
samente, dois destes sites — BuzzTi-
mes, que pertence à Adclick, SA, e 
PTJornal, do Clever Advertising, Lda. 
— dão gás nas redes sociais a André 
Ventura, como nenhum outro OCS. 
Depois das questões da SÁBADO, a 
Comissão da Carteira Profissional do 
Jornalista (CCPJ) decidiu mesmo in-
vestigar a situação: "A CCPJ irá averi-
guar as situações descritas, agindo, se 
for o caso, no âmbito das suas 
competências." 

O método costu-
ma ser sempre o 
mesmo. Primeiro, 
André Ventura co-

 

menta, em declarações 
ao PTJornal, uma questão da 
atualidade. De acordo com o líder 
do Chega, a primeira abordagem é 
feita por Facebook, tanto por ini-
ciativa do próprio como pelo dire-
tor do site, Pedro Gonçalves. Quan-
do a peça é publicada, outro site, o 
BuzzTimes, faz a mesma notícia ci-
tando o PTJornaL Por fim, André 
Ventura partilha nas suas redes so-
ciais, merecendo milhares de parti-
lhas no Facebook. 

Basta ver qual é o artigo mais vis-
to desta semana no site PTJornal: 
"Estado virou barriga de aluguer de 
interesses familiares", uma frase 
dita por Ventura, que atingiu as 
1.103 partilhas nas redes sociais e 
que também foi repescada pelo 
BuzzTimes. Há muitos exemplos: 
"Rua Marielle Franco? Não há ne-
nhum polícia morto para se home-
nagear?", citação de André Ventura 
no PTJornal há duas semanas, teve 

Legal ou ilegal? 
ERC não vê problema 
na propriedade 

Um órgão  de comunicação 
ser gerido por uma agência de 
comunicação é incompatível? 
Não, diz a ERC. "Qualquer pes-
soa singular ou coletiva" pode 
deter um OCS. Já a Comissão 
da Carteira Profissional de Jor-
nalista diz ser "importante per-
ceber se os sites em causa são 
veículos de concretização de 
objetos sociais das empresas 
que os detêm". 

SÓ DOIS 
AUTORES DO 
BUZZTIMES 

TÊM CARTEI-

 

RA, MAS NE-

 

NHUM DOS 
REGISTOS 

SE ASSOCIA 
AO SITE 

p-rjorNal 

o 
Os sites em 
questão têm um 
grande alcance. 
O Buzztimes 
tem 246.349 
likes, quase 
tanto como, por 
exemplo, a Rádio 
Renascença 

2.050 partilhas; "Só falta um DJ e 
acompanhantes de luxo nas ca-
deias", partilhado 7.734 vezes; "Não 
há 23 milhões para os enfermeiros, 
mas há 83 milhões para o parla-
mento", 15.804 partilhas. 

Abertura mútua 
À SÁBADO, André Ventura garante 
que "não tinha conhecimento" de 
que as empresas são geridas por 
agências de comunicação e frisa 
que "não recebe um tostão", e que 
só tem contacto — "nunca pessoal" 

— com o PTIornal. "A primeira 
abordagem foi feita pelas redes 
sociais, após um momento rela-

 

tivamente à comunidade cigana 
em 2017. Desde então é um dos 
meios de divulgação que me tem 
muitas vezes pedido opinião", afir-
ma. O diretor do PTJomal, Pedro 
Gonçalves, frisa à SÁBADO que o 
objetivo não é "dar protagonismo" 
a Ventura: "Temos abertura da par-
te dele para nos responder a ques-
tões da atualidade, apenas." 

As notícias são assinadas por "Re-
dação" e tanto no BuzzTimes como 
no PTJornal, como na Ekonomista 
ou na Vida Ativa, há situações irre-
gulares, esclarece a CCPJ, que ob-
servou as fichas técnicas. No PTJor-
nal, o jornalista registado na CCPJ 
com o nome profissional de Nuno 
Barreto Costa "não tem, atualmente, 
oseu título profissional válido". Pe-
dro Gonçalves, do PT lomat garante 
"é um colaborador que escreve so-
bre motores por paixão". Na BuzzTi-
mes, do elenco de autores, "apenas 
dois nomes encontram correspon-
dência com registos existentes nesta 
CCPJ, sendo certo que nenhum pelo 
referido órgão de comunicação so-
cial". A Adclick frisou que o BuzzTi-
mes é "um projeto experimental, 
que agrega notícias e que está em 
reavaliação". O 
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