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O
 jornal A Bola, o mais antigo 

periódico desportivo portu-

guês, vai enviar 50 trabalha-

dores para layo  na sequên-

cia da perda de receitas pro-

vocada pela pandemia da 

covid-19, con rmou ao PÚBLICO a 

presidente do Sindicato dos Jornalis-

tas, So a Branco. A medida foi comu-

nicada aos trabalhadores, mas ainda 

não foi formalizada, e afectará apenas 

a redacção do Porto. A ele junta-se um 

layo  simpli cado e redução de horá-

rio no Jornal Económico, sendo estas 

as primeiras grandes consequências 

laborais visíveis da actual crise nos 

media na semana em que se espera do 

Governo um pacote de medidas para 

fazer face à quebra brutal no sector. 

O director d’A Bola, Vítor Serpa, 

con rmou ao PÚBLICO que existe a 

intenção de recorrer ao layoff para 

“fazer face a esta situação absoluta-

mente inesperada, única” e de dura-

ção imprevisível, sublinhando que “a 

principal preocupação é encontrar 

procedimentos que assegurem tanto 

quanto possível o essencial, que é a 

manutenção dos postos de trabalho”. 

E recorda que “A Bola sempre se 

orgulhou de ser o único jornal des-

portivo que nunca fez um despedi-

mento colectivo”. 

Com “o desporto no congelador há 

dois meses, o fecho de muitos postos 

de venda, e a crise que a imprensa já 

atravessava”,o director d’A Bola espe-

ra que “o Governo perceba que tem 

de haver um apoio generalizado, 

como aquele que estará já a ser nego-

ciado”, mas avisa que os jornais, que 

dependem também das vendas em 

papel, “que caíram desamparada-

mente”, exigem soluções especí

cas.  

Segundo So a Branco, dos trabalha-

dores afectados por este layoff, 28 são 

jornalistas, grupo que inclui todos os 

fotojornalistas da redacção do Porto. 

A direcção do jornal, disse ainda a 

presidente do Sindicato dos Jornalis-

tas, “já deu indicação aos trabalhado-

res de que vão para layoff”. O parecer 

que o sindicato tem de emitir à aplica-

ção do layoff  “é que não está devida-

mente fundamentado, por não terem 

sido apresentados nem os números 

nem os documentos necessários para 

o sustentar”, precisa. “Não estamos a 

dizer que não há uma razão, mas os 

números que sustentam as quebras

não nos foram apresentados.” 

O caso d’A Bola, que como os res-

tantes desportivos está a sofrer o 

embate das medidas de contenção do 

novo coronavírus com especial vio-

lência, desde logo pela interrupção 

das provas desportivas no país, pode 

ser a ponta do icebergue num sector 

que há semanas pede a intervenção 

do Governo.  

25% no horário e no salário 
Outro caso em que o layoff  já foi mes-

mo accionado é o do Jornal Económi-

co (propriedade da empresa Mega n 

SA), que esta segunda-feira à noite 

anunciou no seu site ter adoptado a 

“semana de trabalho de quatro dias” 

para enfrentar a crise causada pela 

pandemia. “A decisão de recorrer ao 

layo  simpli cado previsto nas medi-

das de apoio às empresas afectadas 

pela crise da covid-19”, escreve o jor-

nal, uma decisão que “permite asse-

gurar a qualidade editorial e a manu-

tenção dos postos de trabalho dos 

cerca de 40 pro ssionais”.  

Observando que “o investimento 

publicitário caiu cerca de 50% desde 

o início da pandemia” e que, até ao 

momento, “o Governo não avançou 

quaisquer medidas de apoio ao

setor”, o Jornal Económico adianta

que a decisão de recorrer ao layo  foi 

comunicada ontem pela administra-

ção do jornal. O PÚBLICO apurou

ainda que uma parte dos funcionários 

administrativos e quatro jornalistas 

caram em layo  total.

O Sindicato dos Jornalistas tem ain-

da recebido “indicações de dezenas 
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Layoff já chegou à comunicação social  

O impacto da covid-19 está a levar os media, confrontados com quebras brutais de receitas, a recorrer ao 
layoff. A Bola suspende funções a 50 trabalhadores e o Jornal Económico reduz horários e salários em 25%

de publicações e rádios da imprensa 

local e regional de que ou suspendem 

a actividade ou estão a dispensar tra-

balhadores”, um cenário que se repe-

te de norte a sul e que pode envolver 

dispensas ou layoff, diz So a Branco. 

Nas últimas semanas, “houve já uma 

dúzia de publicações que suspende-

ram a edição em papel; metade delas 

não tinham edição digital e pararam 

mesmo”, adiantou ao PÚBLICO João 

Palmeiro, presidente da Associação 

Portuguesa de Imprensa (API). 

Palmeiro prevê que “nas revistas 

mensais [moda, economia, automó-

veis, entre outras] vamos assistir à 

suspensão de várias publicações já no 

nal de Abril”. E aí, antecipa, haverá 

casos de layoff. “A nível nacional há 

sinais de que alguns grandes grupos 

poderão optar pelo layoff, que são 

basicamente os que estavam com 

di culdades antes da pandemia”, 

70% no sector.  

Tal como João Palmeiro, Camões 

acha que o modelo de layoff simpli

cado criado no âmbito das medidas 

para combater os efeitos económicos 

da covid-19 “não serve para o sector” 

dos media. “Suspendemos a produção 

e deixamos de existir”, argumenta. 

Medidas esta semana 
Luís Nazaré, director executivo da 

Plataforma de Media Privados (que 

reúne Global, PÚBLICO, Co na, 

Impresa, Media Capital e Renascen-

ça), considera “naturalíssimo que 

todos [os grupos de media] estejam a 

fazer as suas contas e a equacionar os 

diferentes cenários”. Sobre dispensas 

ou layoffs, diz não saber de medidas 

concretas das empresas que integram 

a entidade. “Todos estão a tentar pre-

servar o mais possível os postos de 

trabalho, mas isso vale o que vale 

perante a realidade que temos”, a r-

ma o representante desta plataforma, 

que já enviou ao Governo um pacote 

de propostas para apoio ao sector.  

A ministra da Cultura prometeu 

anunciar esta semana medidas para 

o sector. João Palmeiro diz que, da

parte da API, a principal preocupação 

é que, sabendo que haverá apoios,

estes cheguem num curto prazo de

tempo”. 

O Sindicato dos Jornalistas teme 

que, “à semelhança de outros secto-

res, metade dos pedidos venham a 

ser um aproveitamento para justi car 

reduções de pessoal”, e frisa a impor-

tância da scalização e da presença 

da Autoridade das Condições para o 

Trabalho no terreno. Para já, diz So a 

Branco, “há sinais de que alguns gru-

pos e empresas não aguentarão 

durante” a própria pandemia; “toda 

a imprensa escrita é mais vulnerável, 

mas as rádios [também] estão numa 

situação muito complicada com as 

quebras de publicidade, e o mesmo 

acontece na televisão”.
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VASCO NEVES

joana.cardoso@publico.pt 
lmqueiros@publico.pt 

adianta ainda So a Branco. 

O PÚBLICO contactou a Media 

Capital e a Co na sobre o impacto da 

crise e possível recurso a layoff ou à 

dispensa de trabalhadores, mas não 

obteve ainda resposta. Fonte o cial 

do grupo Impresa, por seu turno, diz 

ao PÚBLICO não estar “a equacionar, 

à presente data, o recurso a instru-

mentos como o layoff nem a despedi-

mentos colectivos”, mas admite a 

necessidade de “reduzir custos” face 

à “queda brutal de receitas”. A Impre-

sa diz que endereçará “em primeiro 

lugar outras rubricas orçamentais”. 

Já Afonso Camões, administrador 

do Global Media Group (que inclui 

desde o Diário de Notícias e o Jornal 

de Notícias até à rádio TSF e grá cas), 

diz que estão a trabalhar “com cada 

uma das direcções de cada uma das 

empresas do grupo”; “aplicar a mes-

ma receita a todas era um erro nesta 

altura”. Questionado sobre se ponde-

ram recorrer ao layoff ou à dispensa 

de colaboradores, Camões diz que há 

muitos cenários em cima da mesa. 

“Estamos a encarar essa hipótese, 

sim”, salvaguardando que nada está 

decidido e que a vontade é “manter 

postos de trabalho” e “procurar a 

sustentabilidade da empresa” face a 

quebras de receitas na ordem dos 

33 
mil empresas já recorreram  
ao layoff em Portugal 

Dezenas de 
publicações e rádios 
locais suspendem a 
actividade ou 
dispensam pessoal
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