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através de uma diversidade de superfícies, 

dos equipamentos urbanos aos sapatos de 

cada um. Tivemos ainda um potencial 

concurso de disparates sobre novas 

terapêuticas em que, para além da mais séria 

mas nefasta hidroxicloroquina, des laram a 

ingestão de bebidas orgânicas, detergentes, 

alho e ervas, aspersão do corpo com álcool e 

lixívia ou radiações ultravioleta, suster o 

fôlego durante dez segundos, a par da 

rejeição da tecnologia 5G como causadora da 

infecção... 

E tudo isto ampli cado por criminosas 

declarações presidenciais e difusões 

anedóticas de “influencers”, “instagramers”, 

“youtubers” e “bloggers”. Não, não está tudo 

no mesmo plano, mas tudo soma para a 

descon ança que se tem propagado e que 

esta semana se agravou com as a rmações de 

dois directores da OMS, no mesmo dia, acerca 

de uma segunda vaga infecciosa, menos 

provável para um e podendo disparar a 

qualquer momento para outro. E perante o 

medo da segunda vaga e a descon ança da 

comunicação que se lhe refere, desliga-se e 

prossegue-se no regresso ao normal. 

É verdade que muito pouco se sabia sobre a 

covid-19 e a investigação cientí ca se processa 

também pela revisão de certezas; é verdade 

que a rmações descontextualizadas podem 

induzir numa falsa contradição; é verdade 

que as redes sociais 

servem muitos 

pequenos interesses 

particulares, numa 

total ausência de 

responsabilidade 

social. Mas nenhum 

destes aspectos é 

su ciente para 

justi car as 

incongruências da 

comunicação o cial 

que se deve saber 

elevar a estes e 

outros desa os, 

mantendo-se válida e 

ável. 

A comunicação é 

um bem precioso 

fundado no 

conhecimento 

objectivo, construído 

na sua transmissão 

tão rigorosa quanto 

acessível, e 

multiplicado pela 

adesão dos destinatários. A prova da sua 

qualidade é a con ança que granjeia. Sem 

con ança, nenhuma mensagem, por mais 

verdadeira e sensata que seja, logra informar 

e formar, educar para as novas realidades e 

orientar para novos comportamentos.

Professora catedrática de Ética

M. Patrão Neves

O valor moral  
da comunicação

O
 eclodir da pandemia 

desencadeou uma ânsia quase 

obsessiva por informação, que 

veio a ser perturbada por um 

crescendo de inconsistências, 

quando não mesmo de 

contradições entre as a rmações 

divulgadas, o que foi gerando 

suspeição, rejeição e nalmente 

indiferença perante a 

generalidade das notícias. A percepção da 

deterioração da qualidade da informação 

rompeu a comunicação entre responsáveis 

pela gestão da crise sanitária e alguns 

cidadãos, muitos dos quais tendem hoje a 

sentir-se mais aliviados pelo descarte da 

informação do que carentes de comunicação. 

Perdeu-se, assim, o valor moral da 

comunicação enquanto base para a 

construção da con ança. 

Este processo começou timidamente ainda 

no mês de Março, quando a pandemia se 

instalou em Portugal, e cada um de nós se 

con nou aos órgãos de comunicação social e 

redes sociais. Alguns dias se passaram de 

notícia em notícia, absorvendo-se tudo o que 

se via, ouvia e lia, numa súbita literacia em 

ciências biológicas e da saúde que não 

aliviavam alguma depressão que as dúvidas 

sobre o presente e a incerteza sobre o futuro 

aprofundavam. Entretanto, à medida que o 

tempo passava, começaram a evidenciar-se as 

primeiras discrepâncias relevantes. 

Recordamos todos a doutrina pro láctica 

das máscaras: da dúvida da sua e cácia para a 

advertência da sua não-utilização, daí para a 

recomendação do seu uso e depois o seu 

emprego obrigatório. O mais elementar bom 

senso reconheceria que a existência de duas 

barreiras à eventual projecção do vírus seria 

melhor do que nenhuma. 

Recordaremos também a previsão do pico 

infeccioso para a segunda semana de Abril, 

depois ns de Maio, de seguida para meados 

de Junho, tendo, a nal, ocorrido na primeira 

semana de Abril. A mais básica prudência 

aconselharia coibição de declarações 

taxativas no então amplo desconhecimento 

da doença. E temos bem presentes, nas 

últimas semanas, as advertências quase 

esquizofrénicas do ‘ que em casa’ e vá 

‘almoçar fora’ que, não obstante 

pronunciadas em contextos diferentes, 

disfarçam mal a insegurança na conciliação 

entre dois valores sociais, a saúde e a 

economia. 

Na passagem da fase de perseguição de 

informação para a da confusão instalada, 

tivemos também discrepâncias sobre as 

possibilidades de propagação do vírus, por 

exemplo da mãe para o recém-nascido, 

através do leite materno, ou entre todos 
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equipas de redação e de gestão. Que se dotem 

de correspondentes na província e no 

estrangeiro, prioritariamente lá onde se 

decidem os destinos do mundo e onde as 

populações lusófonas são numerosas. Que 

possam propor edições digitais para as 

diferentes regiões do país e edições 

internacionais para os leitores em África e na 

América, edições autónomas em termos de 

conteúdos jornalístico e publicitários. 

Na imprensa local e regional deveria 

procurar-se fomentar a concentração dos 

meios nanceiros, técnicos e humanos. A 

grande maioria das publicações semanais, 

quinzenais e mensais atuais não satisfazem 

minimamente os critérios elementares de 

exigência em matéria de informação, de 

factualidade, perspetivação e análise. Há que 

favorecer o aparecimento de verdadeiros 

semanários e de alguns diários capazes de  

propor uma cobertura da atualidade 

abundante, fruto de redações su cientemente 

numerosas, diversi cadas e competentes, e 

de administrações conhecedoras das 

especi cidades da economia dos jornais (em 

papel ou em digital). 

Nestes tempos de pandemia, os 15 milhões 

que acabam de ser atribuídos a um certo 

número de média são de facto uma “ajuda” 

como tantas outras anunciadas para outros 

sectores de atividade. 

Mas foram de certo 

modo uma “ajuda” 

dada a fundos 

perdidos, pois 

ninguém imagina 

que venham a 

provocar inovações 

na conceção editorial 

ou na gestão das 

empresas 

bene ciárias — 

enquanto a grande 

mutação de fundo 

que é urgente pôr em 

marcha na 

informação escrita 

continuará à espera 

de melhores dias. A 

menos que se 

continue a pensar 

que a democracia em 

Portugal não precisa 

de grandes jornais 

para informar os 

cidadãos, nem para 

suscitar análises e 

debates de fundo sobre o futuro incerto da 

sociedade em que vivemos: o que seria 

deveras preocupante.

Professor emérito de Informação  
e Comunicação da Université Libre  
de Bruxelles; autor do livro Média, 
Informação e Democracia (Almedina)

J.-M. Nobre-Correia

Melhores dias  
terão de vir…

E
stranho ballet a que assistimos há 

meia dúzia de meses em torno dos 

média! Ou é o Presidente da 

República que, na sua obsessão de 

omnipresença, pede para que o 

Estado os ajude. Ou são o sindicatos 

dos jornalistas e a Associação 

Portuguesa de Imprensa que vão a 

Belém mendicar ajudas (como se 

vivêssemos em regime 

presidencial). Ou são patrões dos média (com 

proprietários por vezes de países 

democraticamente pouco recomendáveis) 

que des lam na Presidência da República a 

estender a mão ao Estado. Ou é o próprio 

Governo que mete um pouco os pés pelas 

mãos, atribuindo ajudas sem previamente 

esclarecer os critérios adotados e corrigindo 

depois a grelha anunciada. Ou são até alguns 

que publicamente pedincharam e dizem 

agora que, não senhor, como grandes liberais 

que são, visceralmente anti-Estado, não 

pediram nada, o dito Estado não tendo sido 

generoso com eles!… 

Neste ballet com alguns “pas de deux” plenos 

de humor, perderam-se de vista aspetos 

essenciais. As ajudas atribuídas foram 

teoricamente consequência da perda de 

receitas publicitárias provocada por longas 

semanas de pandemia e, no caso da imprensa, 

da queda das vendas em banca. Mas a 

preocupação em nais do ano passado era 

antes procurar relançar uma certa dinâmica no 

sector dos média, num país onde, globalmente, 

a imprensa e o jornalismo são extremamente 

pobres. A pandemia foi assim fazendo esquecer 

aquela que é de facto a urgência absoluta: 

modernizar fundamentalmente a informação 

escrita deste país. 

Portugal conta pouquíssimos diários e 

semanários de informação geral, publicados 

quase unicamente na faixa litoral 

centro-norte, sendo as tiragens 

exageradamente baixas em relação à 

demogra a do país. Depois há 

numerosíssimos periódicos locais e regionais 

que, na maioria dos casos, se encontram 

ainda naquilo que poderíamos chamar “a fase 

pré-industrial da imprensa”. Com redações 

muitas vezes reduzidas à sua mais simples 

expressão. Com periodicidades tão espaçadas 

que é impossível seguir realmente a 

atualidade. Com tiragens que os impedem de 

atingir leitorados su cientemente vastos. E 

com conteúdos que pouco têm de jornalismo 

pro ssionalmente competente e 

independente. 

Ora, era no desenvolvimento desta 

imprensa (em papel e/ou em digital) nacional 

ou regional que deveriam ser investidos 

fundos públicos. De modo a permitir que os 

jornais “nacionais” reforcem fortemente 

Com a recente 
‘ajuda aos 
média’ 
perdeu-se  
a oportunidade 
de abordar  
o fundo  
da questão  
da pobreza  
da imprensa…
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