
JJ é uma edição do Clube de Jornalistas >> n.º 73 Mai/Out 2020 >> 2,50 Euros

COVID
TAMBÉM
SE ABATEU
SOBRE O
JORNALISMO

HOMENAGEM
VICENTE JORGE SILVA > JOÃO GOMES

JANELAS PARA O MUNDO
JOÃO MIGUEL RODRIGUES

HISTÓRIAS DE JORNALISTAS
O “ESPIÃO” DE CASTELO BRANCO

O QUE ANDA A FAZER
A COMISSÃO DA CARTEIRA

01_capa_73.qxd  30-12-2014  6:37  Page 1



OS MEDICAMENTOS INOVADORES 
PERMITEM QUE HOJE VIVAMOS MAIS, 
COM MAIS SAÚDE E MAIS
QUALIDADE DE VIDA.

COMPROMISSO
COM AS PESSOAS
MAIS E MELHOR VIDA
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560 M€
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anual no 
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Saúde

+ 110 mil
mortes

evitadas

OUÇA AQUI O PROGRAMA “MAIS E MELHOR VIDA”,
UMA PARCERIA APIFARMA/TSF

www.apifarma.pt
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ANÁLISE 1
COVID-19 E JORNALISMO
Não foi apenas o emprego ou o salário que a Covid-19
afetou no campo do Jornalismo. Segundo o estudo
realizado por um grupo de investigadores, empurrou
os profissionais para casa e desferiu um rombo nas
expetativas. Ponto de partida para um dossiê sobre as
diversas dimensões do fenómeno.

Estado de emergência deixou marcas Por
Carlos Camponez, João Miranda, Joaquim Fidalgo, José
Luís Garcia, José Nuno Matos, Madalena Oliveira, Paulo
Martins e Pedro Alcântara da Silva | Cobrindo a
ciência a velocidades perigosas Por Ivan
Oransky | Liberdade de Imprensa sob ameaça
Por Paulo Martins | Não vai ficar tudo bem Por
Sofia Branco | O que (não) mudou para os
invisíveis Por Paula Sofia Luz | Mutualismo
soube responder à crise Por Goulart Machado |
Longe das redações, ainda mais perto do
Jornalismo Por Clarisse Verdade

ANÁLISE 2
COMISSÃO DA CARTEIRA 
Balanço da atividade desenvolvida pela Comissão da
Carteira Profissional de Jornalista. Oportunidade para
perceber em que medida a sua intervenção se cruza
com a da ERC. E, claro, para entrevistar a primeira
mulher a presidir à entidade que intervém na acredi-
tação e dispõe de competências disciplinares.

Novas prioridades, novas fronteiras Por João
Miranda | ERC e deveres dos jornalistas:
a outra regulação Por Carla Martins | Entrevista
a Leonete Botelho: “Não queremos ser
demasiado presentes” Por Paulo Martins

HOMENAGEM 
VICENTE JORGE SILVA (1945-2020)
Sempre em busca de um olhar novo
Por Jorge Wemans | Por um sobressalto cívico Por
Vicente Jorge Silva

JOÃO GOMES (1934-2020)
O primeiro jornalista português com um
curso de… Jornalismo Por José Pedro Castanheira

JANELAS PARA O MUNDO
Escrita com imagens Por João Miguel Rodrigues

HISTÓRIAS DE JORNALISTAS
O “espião” de Castelo Branco
Por Gonçalo Pereira Rosa
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Colaboram neste número

Carla Martins, Carlos Camponez, Clarisse Verdade, Diana
Quintela, Gonçalo Pereira Rosa, Goulart Machado, Ivan
Oransky, João Miguel Rodrigues, João Miranda, Joaquim

Fidalgo, Jorge Wemans, Jorge Barbosa, José Frade, José Luís
Garcia, José Nuno Matos, José Pedro Castanheira, Luís

Taklim, Madalena Oliveira, Mário Rui Cardoso, Paula Sofia
Luz, Paulo Marques, Pedro Alcântara da Silva,

Sofia Branco e Vicente Jorge Silva

A ortografia dos artigos publicados
nesta revista corresponde à opção

dos respetivos autores.
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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 análises entrevistas notícias recensões
crónicas comentários memórias

Imprensa Rádio Televisão Jornalismo digital
Fotojornalismo 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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Assine a JJ

Site do CJ 
www.clubedejornalistas.pt
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A Lisgráfica imprime mais de 15 milhões de 
 exemplares por semana de revistas, jornais, 

listas telefónicas e boletins.
A Lisgráfica é a maior indústria gráfica da Península Ibérica. Apenas na área de publicações, é responsável pela 
impressão de mais de 100 títulos diferentes. O que significa dizer que todos os dias a maioria dos portugueses tem 
contacto com os nossos produtos.
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A Covid-19, que está a
virar o mundo do
avesso, também se
abateu sobre o
Jornalismo. Nestas
páginas, a JJ revela as
conclusões de uma
investigação acerca do
(brutal) impacto do
estado de emergência
decretado em Portugal.
Sob o pretexto de
combater a pandemia,
cujos ensinamentos
Ivan Oransky recolheu,
houve quem
combatesse a liberdade
de Imprensa. Para Sofia
Branco, a Covid
desprotegeu ainda mais
quem já estava
desprotegido. Paula
Sofia Luz acredita que
testou – testa – a nossa
camaradagem e Goulart
Machado sublinha que
a Casa da Imprensa, a
mútua dos jornalistas,
cumpriu o seu papel. A
reportagem de uma
jovem estudante que
partiu à descoberta das
novas experiências dos
jornalistas fecha o
dossiê. A questão,
porém, também é
abordada por Mário Rui
Cardoso na rubrica
Jornal – Sites.

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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Responderam ao inquérito, disponível entre 22 de
maio e 8 de junho, 890 jornalistas, que representam 13,3%
do total dos registados. A distribuição da amostra por
género é muito próxima da global. De facto, são homens
63,3% dos detentores de título e 63,7% dos respondentes.
Quanto ao título profissional, tal como no universo, tam-
bém no conjunto de respondentes a maioria (79%) é titu-
lar de Carteira Profissional de Jornalista (ver gráfico "Título
profissional"). A maioria dos respondentes detém licen-
ciatura ou grau equivalente e apenas 17,5% não frequen-
taram nem concluíram o ensino superior. 

JJ|Mai/Out 2020|7

ESTADO DE  

EMERGÊNCIA
DEIXOU MARCAS

Cortes salariais, opção forçada pelo trabalho no domicílio, maior
receio de perder o emprego, consciência de que foram postos em
causa valores deontológicos: eis, a traços largos, os resultados de um
estudo sobre o modo como o Estado de Emergência decretado para
combater a pandemia afetou o campo profissional do jornalismo.

Carlos Camponez, João Miranda, Joaquim Fidalgo, José Luís Garcia, José Nuno Matos,
Madalena Oliveira, Paulo Martins e Pedro Alcântara da Silva (texto)

Q
ue a fase mais aguda da Covid-19
afetou a Comunicação Social já
todos tínhamos intuído. O estudo
"Efeitos do Estado de Emergência
no Jornalismo no contexto da pan-
demia Covid-19", que tomou o
pulso à magnitude do fenómeno,

confirma uma boa parte dessa perceção. As transfor-
mações introduzidas durante as seis semanas de aplicação
daquele instrumento tiveram impacto efetivo - nos planos
laboral, das práticas e rotinas profissionais, da deontolo-
gia e das expectativas quanto ao futuro, as quatro dimen-
sões em que se subdivide a pesquisa.

O estudo resultou de uma parceria entre a Comissão
da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), o Sindicato
dos Jornalistas, a Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação (Sopcom) e unidades de investigação das
universidades de Coimbra (Ceis20 - Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX), de Lisboa (Instituto de
Ciências Sociais e CAPP - Centro de Administração e
Políticas Públicas) e do Minho (CECS - Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade). Baseou-se num inquérito
desenvolvido na plataforma LimeSurvey, enviado aos
6678 jornalistas que, em maio de 2020, eram portadores de
título profissional, a partir da base de dados da CCPJ.
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Relevante para a caracterização da amostra é, também,
a natureza da atividade desenvolvida. Quase metade
(48%) dos 799 inquiridos que se declararam em atividade
(principal ou secundária) no momento da Declaração do
Estado de Emergência (DEE) trabalhava no setor da
imprensa. Estavam em situação de desemprego 28 jorna-
listas e reformados 35, enquanto 28 exerciam outra ativi-
dade profissional.

1. CONDIÇÕES LABORAIS
Grande parte da população inquirida, com efeito, apon-
tou o Jornalismo como atividade principal. É importante
salientar a existência de 12,4% de respondentes que acu-
mulavam com outro tipo de trabalho remunerado. À
altura da DEE, a percentagem de desempregados (3%) era
inferior à taxa de desemprego nacional, fixada, em março
deste ano, em 6,2%. Apenas 22,8% dos inquiridos referi-
am ser sócios do sindicato. Quatro em cada dez afir-
mavam não o serem, nem ponderarem vir a fazer essa
opção. Este valor corresponde a mais do dobro dos que,
pelo contrário, planeavam sindicalizar-se.

Cerca de metade dos respondentes possuía um víncu-
lo de trabalho permanente - facto que, por sua vez,
demonstra o número significativo de jornalistas a exercer
a atividade sob contratos temporários. Entre estes, é de
destacar os 10,5% detentores de contrato a termo certo e
os 24% que trabalhavam em regime de prestação de
serviços, com ou sem avença.

É importante salientar que esta relação de trabalho se
encontra, na maioria dos casos, longe de corresponder ao
estatuto de freelancer. Apesar de 43,2% dos 192 jornalistas
que trabalhavam em regime de prestação de serviços
assumirem esta condição por vontade própria, grande

Apoio do Estado
é bem-vindo

Q uando questionados sobre se “o Estado deve
apoiar financeiramente a comunicação social, no

sentido de garantir informação de qualidade”, 69%

dos inquiridos no estudo (614) responderam que sim,

enquanto 20,4% refutaram a ideia. Uma vez introduzida a

questão do contexto emergencial de crise suscitado pela

pandemia, a concordância com o financiamento público foi

manifestada por mais de três quartos dos inquiridos (75,5%)

Embora a distribuição das respostas a estas duas

questões por variáveis como a idade dos inquiridos, a

relação de trabalho ou a condição profissional, não revele

discrepâncias significativas, é possível identificar níveis mais

evidentes de aceitação do apoio estatal aos media em

segmentos específicos da amostra. A título de exemplo,

relativamente à primeira questão, a ideia agrada a 86,7% dos

inquiridos que são titulares de cartões de equiparado a

jornalista ou de colaborador nas comunidades portuguesas;

81,5% dos profissionais em atividade a nível regional e local;

79,8% dos contratados a termo certo e 78,4% dos que

integravam equipas de direção no momento da DEE.

Aos respondentes recetivos ao financiamento público, foi

pedido que elegessem que tipo de “mecanismos pode ou

deve o Estado promover” nesse sentido. A atribuição de

benefícios fiscais de apoio ao consumo, como a isenção de

IVA, constituiu a opção predominante, entre as cinco

apresentadas: foi expressa por 73,9%, seguindo-se os apoios

associados a publicidade institucional (64,8%).

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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parte da amostra parece encará-la como um mal menor,
em alternativa à situação de desemprego. Se, nuns casos,
resulta da dificuldade em assegurar um contrato, noutros
esconde uma relação de trabalho material - sem que, con-
tudo, os direitos laborais associados sejam garantidos.
Não por acaso, 20,8% dos 192 assumiram deter o estatuto
de freelancer "em termos formais, mas com condições típi-
cas de trabalhador por conta de outrem".

A heterogeneidade entre a classe jornalística não se
limita às condições contratuais. Antes da DEE, cerca de
metade dos inquiridos já recebia menos de 1000 euros por
mês, situação que contrasta com os 30% que auferiam
uma remuneração superior a 2000 euros. O certo é que
quase um quatro (23%) dos inquiridos afirmou que o valor
bruto do salário se alterou durante a DEE, percentagem
que ascende a 33,1%, se tivermos em conta a remuneração
total do agregado familiar.

O período de Estado de Emergência foi responsável
pela mudança de condição profissional de uma minoria
dos respondentes. Poucos admitiram ter sido abrangidos
por processos de despedimento, individual ou coletivo. A
maior parte das novas situações resulta da aplicação de
lay-off por parte das entidades empregadoras (11,1%), em
primeiro lugar, e do fim de colaboração com jornalistas
sob o regime freelance, em segundo (3%).

No novo quadro produzido pela DEE, entre os jorna-
listas cuja condição sofreu transformações, é possível
constatar uma clara maioria (cerca de três quartos dos
respondentes) a declarar auferir menos de 1000 euros
mensais (ver gráfico "Valor bruto da remuneração mensal
atual"). O número de jornalistas que recebem mais de 1500
euros por mês limita-se a pouco mais que 10%.

Não obstante a DEE ter originado mudanças na relação
de trabalho em apenas um em cada dez inquiridos, o estu-

do permite concluir que as novas situações traduzem o
recurso à contratação temporária, em particular por via do
regime de prestação de serviços (25%). O desemprego
atingiu cerca de 17% desta população. No entanto, poucos
jornalistas (apenas 3,8%) declararam ter tido acesso a
algum tipo de subsídio ou apoio específico.

2. PRÁTICAS E ROTINAS PROFISSIONAIS
De uma forma geral, o cenário identificado aponta no sen-
tido de as redações e a forma de trabalhar a informação
terem sofrido um impacto direto da pandemia da Covid-
19. Redação e domicílio trocaram de posição (ver gráfico
"Principal local de trabalho"). De resto, foi também a partir
de casa que passaram a trabalhar muitos dos profissionais
que já não desenvolviam habitualmente atividade nas
redações. Somando as percentagens de todo o trabalho
realizado fora das redações, conclui-se que envolveu
76,1% dos inquiridos. 

No momento da DEE, 34,3% dos inquiridos em ativi-
dade responderam que a levavam a cabo fora das
redações. Se este é um fenómeno expectável, em particu-
lar entre os respondentes que cumprem regimes de tra-
balho correspondentes à prestação de serviços, deve
salientar-se o facto de cerca de metade destes profissionais
indicarem como local principal de trabalho as redações.
Ainda quanto ao período anterior à DEE, observa-se que a
referência ao desempenho da atividade fora da redação é
feita, principalmente, pelos fotojornalistas e os colabo-
radores permanentes.

Se a análise incidir sobre tipo de media, verifica-se que
o trabalho fora das redações apresenta alguma oscilação.
As redações eram o principal local para os jornalistas de
televisão (81,9%) e de rádio (77,5%) e continuaram a sê-lo
durante a DEE, embora com percentagens mais reduzidas

JJ|Mai/Out 2020|9
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(47,8% e 36,3%, respetiva-
mente). Metade dos in-
quiridos ligados a meios
exclusivamente online e a
agências noticiosas men-
cionou a redação como o
local privilegiado antes da
DEE. 

A mudança do local
principal de trabalho
poderá explicar as trans-
formações registadas na
interação entre profis-
sionais. Cerca de dois
terços do total de inquiri-
dos referiram que, antes
da DEE, contactavam
"todos os dias" ou "quase
todos os dias" com outros
jornalistas do seu meio de
comunicação, valor que
caiu de seguida para
24,6%. Não obstante o
local de trabalho ter pas-
sado a ser, de forma pre-
ponderante, o domicílio, apenas 30,7% dos inquiridos
admitiram que, durante a DEE, as responsabilidades
domésticas prejudicaram o normal exercício da profissão.
Esta resposta é relativamente paritária entre inquiridos do
sexo masculino e do sexo feminino.

O trabalho a partir de casa implicou uma mudança no
uso das tecnologias de contacto com as fontes de infor-
mação. O telefone foi o meio mais usado pelos jornalistas,
quer antes quer durante a DEE. Porém, o recurso a meios
telemáticos, sobretudo plataformas de videoconferência,
como Skype ou Zoom, aumentou substancialmente no
período de confinamento. Aliás, 30,8% dos inquiridos
admitiram ter tido necessidade de adotar novos recursos
tecnológicos. O contexto tornou predominantes, portan-
to, as formas de comunicação à distância, reduzindo a
interação mais direta e presencial. Restringindo-se, natu-
ralmente, a possibilidade de saída de jornalistas, a realiza-
ção de reportagens terá sido particularmente afetada.
Apenas 10,3% referiram não sair habitualmente em traba-
lho de reportagem, antes da pandemia, número que pas-
sou para 30,1% no decurso da DEE.

O inquérito indicia que a DEE também se refletiu nas
rotinas produtivas. Um elemento paradigmático rela-
ciona-se com o volume de conteúdos noticiosos tratados:
do total de inquiridos, 35,3% estimaram que as questões
relacionadas com a Covid-19 adquiriram um peso de 75%
no conjunto de matérias que abordaram durante a DEE e
26,1% admitiram mesmo esses assuntos preencheram
integralmente o trabalho desenvolvido.

No campo da produção jornalística, detetou-se uma

tendência decrescente, ainda que pouco expressiva, do
número de conteúdos produzidos pelos inquiridos,
durante a DEE. Tal orientação foi acompanhada por uma
ligeira subida do grupo dos que admitiram ter produzido,
nessa fase, mais de 31 conteúdos por semana. Também os
dados referentes ao número de horas dedicadas, semanal-
mente, à atividade profissional evidenciam uma relativa
polarização: aumentou o número de inquiridos que admi-
tiu ter passado a trabalhar menos horas, mas também o
número dos que referem o contrário.

3. DEONTOLOGIA
À pergunta sobre se considerava que o contexto resultante
da DEE colocou questões deontológicas particulares no
exercício do Jornalismo responderam positivamente
56,7% dos inquiridos. Uma análise mais fina permite con-
cluir que a perceção do fenómeno é mais alta entre os
jovens profissionais: responderam sim 65,9% dos que têm
até 30 anos, 65,2% dos detentores de título de estagiário e
65% dos que exercem até 2 anos de profissão.
Curiosamente, a percentagem dos que admitiram que o
período de Estado de Emergência teve impacto no
domínio deontológico também é elevada entre os que
auferem mais de 2500 euros (63,9%).

O "rigor" é claramente a dimensão mais indicada,
quando se trata de identificar que princípios, valores e
procedimentos mais foram postos em causa na cobertura
jornalística. Com efeito, instados a identificar até cinco, de
uma lista de dez princípios, oito em cada dez dos 505
inquiridos que responderam sim à pergunta anterior assi-

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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nalou o "rigor" (ver gráfico "Princípios, valores e procedimen-
tos mais postos em causa na cobertura jornalística do Estado de
Emergência").

Sob a designação geral de "rigor", eram expressamente
incluídos no inquérito a rejeição do sensacionalismo, a dis-
tinção entre factos e opinião, o repúdio da censura e a
denúncia de condutas atentatórias da liberdade de
expressão e do direito de informar. Daí que adquira parti-
cular significado o facto de a percentagem de menções a
esse princípio atingir 94,7% no grupo de respondentes com
mais de 70 anos e, ao mesmo tempo, 86,2% dos que têm até
30 anos. Relevantes também, neste plano, foram os valores
atingidos pelos jornalistas de rádio e, genericamente, pelos
que auferem salários mais baixos (até �634). Indicaram o
rigor 89,1% no primeiro caso e 88,1% no segundo.

De todas as variáveis, uma despontou como dissonante
em relação ao predomínio absoluto do "rigor": no que
respeita aos jornalistas de agências noticiosas, verificou-se a
atribuição de idêntico peso às alternativas "rigor" e "fontes
de informação", atingindo ambas 70,4%. Esta dimensão, a
terceira apresentada, abrangia vertentes tão diversas como
a luta contra restrições ao acesso à informação, o respeito
pela norma deontológica de audição de partes com inter-
esses atendíveis, a identificação - como regra - de protago-
nistas de peças noticiosas, a atribuição de opiniões e a
observância dos princípios do sigilo profissional. 

Entre os inquiridos cuja atividade principal é o
Jornalismo, menos de um em cada dez (mais exatamente
9,8%) identificou como tendo sido posta em causa a oita-
va dimensão - "meios de recolha de informação", que con-
templava questões como a inibição de uso de meios ilegais
ou não autorizados, salvo em casos atendíveis; a não dis-
simulação da condição profissional e a encenação de situ-
ações para abusar da boa-fé das pessoas. Nesta variável, a

opção "fontes de informação" foi a mais citada (47,2%), a
seguir ao "rigor".

Outro dado interessante: metade dos jornalistas que só
trabalham em plataformas online indicou a dimensão
"contacto com fontes e testemunhas" como a segunda
mais relevante. A opção remetia para um conjunto de
questões: abordagem não suscetível de causar humi-
lhação, perturbação da dor ou exploração da vulnerabili-
dade psicológica, emocional ou física; garantia de
condições de serenidade, liberdade e responsabilidade
das pessoas envolvidas.

"Durante este período, os seus editores/diretores pedi-
ram-lhe trabalhos que podem configurar os chamados
'conteúdos patrocinados' (pagos por entidades externas à
sua empresa)?": eis uma das questões colocadas. Só 42
(5,3%) dos inquiridos que se encontravam em atividade
confirmaram esse tipo de solicitações. Contudo, a soma
das respostas "sim" e "sim, mas não fui informado disso",
eleva a percentagem global para 7,6%. Realizando a
mesma operação por categorias, verifica-se que o fenó-
meno atingirá cerca de um quinto dos estagiários (a soma
chega a 20,5%) e dos que têm entre 3 e 5 anos de profissão
(20,6%), bem como 17,7% dos que se situam na faixa etária
até 30 anos. Com efeito, os diversos dados parecem con-
vergir num mesmo sentido: são, em termos genéricos, os
jornalistas mais jovens, com menos tempo de profissão,
mais baixos ordenados e títulos profissionais mais frágeis
que tendem a receber mais pedidos deste tipo de "produ-
tos" híbridos, que têm uma aparência jornalística, mas que
são, de facto, publicidade.

4. EXPECTATIVAS
Os resultados do inquérito proporcionam algumas
leituras indicativas das expectativas dos respondentes

acerca da profissão. Neste
capítulo, podem ser men-
cionados dois segmentos
em concreto: o dos profis-
sionais que se declararam
desempregados e o dos
que estão em atividade.
Note-se que a situação dos
28 desempregados se man-
tinha no momento de
resposta ao inquérito, não
dizendo respeito apenas
ao período de vigência da
DEE.

De modo geral, pode
dizer-se que a maioria
destes 28 inquiridos man-
tém a expectativa de tra-
balhar em Jornalismo a
curto prazo (ou futuro
próximo, como se men-

06a23.qxd  31-12-2014  7:43  Page 11



12|Mai/Out 2020|JJ

cionava no inquérito). Apenas dois rejeitaram a hipótese
de desenvolver atividade como freelancer (provavel-
mente os mesmos que declararam não ter intenção de
procurar novo emprego, optando por esperar pela refor-
ma). Igualmente relevante se afigura o facto de a genera-
lidade dos respondentes admitir que poderá procurar
emprego noutro campo, indício da possibilidade de aban-
dono da profissão de jornalista. 

As expectativas dos 799 respondentes (89,8%) que se
encontram em atividade como jornalistas podem ser
avaliadas a partir de questões do inquérito que visavam
apurar como avaliavam a probabilidade de ficarem pri-
vados de posto de trabalho, deixarem de exercer a profis-
são ou progredirem na carreira. A leitura dos resultados
permite perceber que, depois da DEE, aumentou a
perceção de probabilidade de perderem o emprego a
curto prazo e de deixarem de exercer a profissão, a curto
ou médio prazo. Ao mesmo tempo, baixou a perceção de
probabilidade de encontrar um novo emprego no
Jornalismo, se se estivesse numa situação de desem-
prego. Também a perceção de progressão na carreira se
tornou mais reduzida.

Se compararmos os dados referentes aos dois períodos
em análise, verifica-se que as respostas sobre as expectati-
vas profissionais passaram a ser substancialmente mais
negativas em quase todos os parâmetros estudados. A
percentagem de inquiridos que apontou como "muito
alta" a probabilidade de perder o emprego passou de
0,9%, antes da DEE, para 11,6%, depois da DEE. Entre os
que consideravam essa possibilidade "alta", a evolução
também é significativa: de 4,5% para 15,4%. As percenta-
gens estabilizam no grupo dos que classificaram essa pos-
sibilidade como "média", mas desequilibram-se entre os

que a consideraram "baixa" ou "muito baixa" (ver gráfico
"Perceção sobre a probabilidade de perda de emprego a curto
prazo").

Esta visão negativa da evolução do mercado de traba-
lho adensa-se ainda mais se tivermos em conta que as
expectativas de encontrar um novo emprego no
Jornalismo se reduziram significativamente, entre os dois
períodos. De facto, os números baixam de 1,6% para 1,1%,
entre os que consideraram de "muito alta" a probabilidade
de encontrar emprego; de 7,4% para 1,9% entre os que a
avaliaram como "alta" e de 29% para 8,6% entre os que a
indicaram como "média". Nesta mesma linha, subiu expo-
nencialmente, de 22,7% para 63,2%, o número de respon-
dentes que considerou "muito baixas" as probabilidades
de conseguir um novo emprego no Jornalismo. O pes-
simismo só não se confirma na categoria dos respon-
dentes que classificaram de "baixa" essa probabilidade:
36,4% antes da DEE e 20,3% depois da DEE.

Estes dados poderão explicar por que razão o número
de jornalistas que admitiu a probabilidade de mudar de
profissão aumentou substancialmente, em todos os
parâmetros, nos dois períodos. A percentagem de respon-
dentes que considerou "muito provável" a hipótese de
abandonar o Jornalismo subiu de 3,5% para 14,3%. Entre
os que admitiram essa possibilidade como "provável", a
percentagem passou de 23,7% para 30,7%. 

Finalmente, sobre a probabilidade de progredir na car-
reira: se antes da DEE já era baixa ("pouco" ou "nada
provável" para 63% dos respondentes), a perceção
agravou-se ainda mais a seguir. Após o levantamento do
Estado de Emergência, tornou-se "pouco" ou "nada
provável" progredir na carreira para 77,6% dos respon-
dentes e "muito provável" para apenas 2,8%.

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo

JJ

06a23.qxd  31-12-2014  7:43  Page 12



JJ|Mai/Out 2020|13

COBRINDO A CIÊNCIA
A VELOCIDADES PERIGOSAS 
Ivan Oransky *

O
meu pai, que passou dois anos em
Plattsburgh, Nova Iorque, como
médico da Força Aérea, durante a
guerra do Vietname, costumava
dizer que os militares deviam ser
capazes de pegar nos funcionários
administrativos dos EUA e metê-

-los num avião para Saigão. E tê-los a continuar a escre-
ver a mesma frase, como se ainda estivessem nas suas
secretárias nas bases aéreas na América.

Acho que deve ser semelhante a terminar o dia como
repórter de assuntos políticos, de negócios ou de imobi-
liário, e dizerem-nos para trabalhar – em casa, de
momento – em assuntos de saúde, reportando sobre a
pandemia do coronavírus. A linguagem até pode ser a
mesma, mas a gíria é completamente diferente. O que é
um intervalo de confiança? (é como uma margem de
erro numa sondagem, mas não propriamente). O que é
um valor P? (até os cientistas têm dificuldade em expli-
car; logo não vou sequer tentar).

Imagino que o pavor que um repórter, acabado de
ser transferido para as questões do coronavírus, deve
sentir quando se depara com um PDF cheio de estatís-
ticas é o mesmo que eu sentiria – como médico de
carreira tornado jornalista de saúde – se de repente
tivesse de cobrir assuntos do parlamento. Que raio é
uma moção? Quando era miúdo, aprender “como uma
proposta de lei se converte em lei” foi ótimo, mas estou
razoavelmente seguro de que me serve tanto para
cobrir assuntos parlamentares como a um estudante de
biologia do secundário para cobrir assuntos de epide-
miologia.

Isto é particularmente verdade quando a ciência se
move a velocidades perigosas – o que presentemente
acontece, como Adam Marcus e eu escrevemos em
março, para a revista Wired. Os resultados das pesquisas
nunca são analisados com o cuidado que cientistas,
revistas científicas e outros julgam – uma das razões
para a existência do blog Retraction Watch, que criei com
o Marcus há 10 anos –, mas agora estão a ser publicados
online essencialmente sem nenhuma revisão, testando,
como o New York Times escreveu em abril, “a necessida-
de da ciência para limites de velocidade”.

Os resultados estão a surgir em artigos às centenas,

nos denominados servidores de pré-publicação, como
bioRxiv e medRxiv (o estranho uso de maiúsculas é
uma homenagem ao servidor de pré-publicação origi-
nal arXiv, criado em 1991 maioritariamente por físicos e
matemáticos). Os investigadores submetem os seus tra-
balhos para publicação nestes servidores, antes da revi-
são pelos pares, e frequentemente atualizam os manus-
critos antes de serem “oficialmente” publicados nas
revistas. Isto significa que estão a ser disseminados para
os cientistas mais rápido do que seria possível se fossem
sujeitos a semanas ou meses de análise pelos pares,
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mesmo estando as revistas a acelerar dramaticamente o
processo, durante a pandemia.

A velocidade pode ser uma coisa positiva se os inves-
tigadores entenderem o contexto. Mas também signifi-
ca que os jornalistas ansiosos por furos estão a aprovei-
tar o que soa a descobertas importantes e impressionan-
tes, que muito em breve provavelmente são inúteis.
Durante décadas, o embargo funcionou como um limi-
tador de velocidade artificial, quando muita pesquisa
era tornada pública. Em troca do acesso à pré-publica-
ção – normalmente por alguns dias, para dar tempo
para ler e preparar o artigo – os jornalistas concordam
com uma determinada data e timing para a publicação
da noticia. Estes embargos (muito comuns no
Jornalismo em geral) são omnipresentes na ciência e em
Jornalismo de Saúde.

Durante muitos anos, influenciado pelo livro
“Embargoed Science”, de Vincent Kiernan, pensei que as
desvantagens dos embargos são maiores do que os seus
benefícios. Muitos jornalistas entregam basicamente o
controlo do que vão cobrir (e quando) aos jornais e revis-
tas, cujo interesse assenta em aumentar a publicidade e
em mostrar manuscritos fantásticos dos investigadores. As
publicações também assustam os investigadores, para que
não comuniquem com os jornalistas antes de os seus tra-
balhos serem publicados, dizendo – ou muitas vezes for-
temente insinuando – que os jornalistas nunca considera-
riam os trabalhos para publicação, um risco num mundo
publicar-ou-morrer.

Pode-se sempre argumentar que uma pandemia como
a da Covid-19 altera o pensamento a favor dos benefícios
dos embargos, mas isso apenas vale se os jornalistas usa-
rem o tempo disponível para digerir os resultados e solici-
tar um comentário a peritos não relacionados com o estu-
do. E a realidade é que os jornalistas não têm tanto tempo
quanto o que necessitam.

Então o que deve fazer um jornalista novo na área da
saúde? Gostaria de acreditar que um veterano me levasse
a uma visita guiada pelos assuntos parlamentares, pelo
que vou tentar fazer o mesmo aqui, num formato que cos-
tumava usar nas aulas que dei durante alguns anos como
convidado na Columbia Journalism School, a pedido do
assistente Charles Ornstein, um jornalista veterano na
área da saúde e editor da ProPublica: “How not to get it
wrong” (“Como não fazer errado”). Vemo-nos na linha da
frente.

LÊ SEMPRE O ARTIGO NA ÍNTEGRA
Press releases sobre estudos – sejam de universidades, jor-
nais, revistas ou indústria – usam distorção. Os resumos
não são melhores. A maior parte dos publishers, bem como
os autores, terá todo o gosto em providenciar PDF das
publicações de acesso restrito, se necessário. E esse acesso
é um benefício por aderir à Associação dos Jornalistas de
Saúde, que oferece uma panóplia de outros recursos,

desde listserv a tip sheets para os associados, o que propor-
ciona uma aprendizagem para toda a carreira (nota: sou
presidente voluntário da administração).

FAZ PERGUNTAS “ESTÚPIDAS”
Muitos jornalistas da área científica – particularmente os
treinados em ciência – têm medo que as fontes os julguem
por colocarem o que consideram ser perguntas básicas,
mas acabam com um bloco de notas cheio de gíria, sem
sequer perceberem o conteúdo. Lembra-te que a tua leal-
dade é para com os teus leitores, que também não enten-
dem essa gíria.

FAZ PERGUNTAS INTELIGENTES
Pronto, queres impressionar a fonte. Ok, usa esse instinto
para ir mais fundo. Onde foi o estudo publicado (e se)? Foi
em humanos ou animais? – aqui, os resultados, muitas
vezes, não significam prática clínica. O estudo foi dese-
nhado para encontrar aquilo a que se propunha? Os auto-
res mudaram os endpoints clínicos a meio do percurso?

LÊ A DISCUSSÃO, PROCURA AS LIMITAÇÕES
As boas publicações não permitem que os autores deixem
de fora as limitações dos seus trabalhos. A amostragem foi
enviesada? Houve algo que o estudo não pudesse contro-
lar e que tornou os resultados menos significativos? As
limitações existem, em toda a sua glória: parcialidade na
seleção, na medição, lacunas no grupo de controlo, etc.
Procura-as.

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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DEFINE O TEU ÂNGULO
Podes escrever sobre um estudo preliminar porque até
pode ser bom para uma empresa local ou porque a ciência
é fascinante. Mas não dês a entender que os resultados
podem ser a cura para as infeções por coronavírus.

EVITA PROMOVER DOENÇAS
Um tratamento pode funcionar perfeitamente, mas ape-
nas para uma pequena parte da população. Ou a FDA
[Food and Drugs Administration, agência federal norte-
americana equivalente ao Infarmed em Portugal] pode
aprovar um medicamento, mas apenas para determina-
das situações. Não insinues que milhões podem sofrer
quando a doença afeta apenas alguns – ou que a condição
é potencialmente mortal quando é apenas um incó-
modo.

QUANTIFICA
Pronto, tornaste-te jornalista por-
que detestas matemática. Mas os
teus leitores não ficam mais
bem informados se lhes disse-
res apenas que “os pacientes
melhoraram após o tratamen-
to”. Quanto? Comprarias um
carro porque alguém te disse
que era mais barato, mas não
te disse quanto mais barato?

QUAIS SÃO OS EFEITOS
SECUNDÁRIOS?
Todos os tratamentos os têm e dificil-
mente os vais encontrar enumerados
num press release ou resumo. Mergulha na
tabela 3 ou 4. E coloca outra pergunta “estúpida”.

QUEM DESISTIU?
Muito poucos estudos terminam com o mesmo número
de pessoas com que iniciaram. Acontece que as pessoas
podem ir para outro sítio, ficarem aborrecidas com o estu-
do, estarem cansadas de ser ratos de laboratório e, portan-
to, são livres de fazerem o que querem. Mas, por vezes, há
mais desistências do que a média e isso pode ser motivo
de preocupação. Tenta descobrir se os autores fizeram o
que se denomina de “intention-to-treat analysis”, para se
manterem honestos (até escrevi uma carta a uma publica-
ção sobre um caso onde não tinha sido feito, após editar
um artigo sobre um estudo em particular. Sim, sou um
exagerado e não, não tens de ir tão longe).

EXISTEM ALTERNATIVAS?
O facto de um medicamento ter funcionado maravilhosa-
mente, é ótimo, mas depois descobres que não houve
grupo de controlo, logo não tens nenhuma ideia de como
seria se um grupo de participantes não tivesse tomado o

medicamento. O mesmo se aplica a estudos de observação
que afirmam existir uma ligação entre uma determinada
dieta ou estilo de vida e a saúde. Como muitas vezes digo
aos meus alunos, é difícil fumar quando estamos numa
passadeira no ginásio. Comportamentos salutares tendem
a estar juntos.

QUEM TEM UM INTERESSE? 
Lê as notas no final. Tem presente que o facto de a maior
parte dos ensaios clínicos ser financiada pela indústria faz
com que haja uma correlação com um maior grau de
resultados positivos. E esses conflitos podem ser notícia,
como Ornstein e Katie Thomas demonstraram no New
York Times.

NÃO USES APENAS OS AUTORES
DO ESTUDO NO ARTIGO

Tal como gostarias de ter comentários
externos para qualquer notícia, pro-

cura peritos não relacionados com
o estudo ou descoberta. Explico
como o faço numa publicação
de blog para o formidável
escritor científico Ed Yong,
agora no The Atlantic, no início
no Discover.

USA LEADS COM CUIDADO
Leads, já para não mencionar

perfis, podem ser bastante pode-
rosos. Mas também podem deixar a

ideia de que o tratamento melhora –
ou piora – quando, de facto, isso não

acontece. Como digo aos meus alunos, é difí-
cil entrevistar os mortos no cemitério. Se apenas

incluis histórias de sucesso, não estás a mostrar o quadro
completo.

CUIDADO COM A LINGUAGEM
Correlação não é casualidade (ou, como o meu pai dizia,
“verdade, verdade, sem relação”). Não uses palavras
como “reduzir” ou “aumentar” quando apenas sabes que
um fator está relacionado com outro. “Ligado”, “relaciona-
do” ou “associado” é mais preciso. Lê Tyler Vigen, para
correlações espúrias divertidas.
Palavras finais: Apesar dos meus anos de faculdade de medi-
cina, preciso frequentemente de relembrar como ler estudos
médicos. Recomendo, para isso, conhecer um perito em
bioestatística – especialmente durante uma pandemia.

* Presidente da Associação de Jornalistas de Saúde (Estados
Unidos). Artigo publicado originalmente em 4 de maio de 2020
no site da Columbia Journalism Review (disponível em
https://www.cjr.org/opinion/pandemic-science-publishing-
journals-how-to.php). Tradução de Paulo Marques

JJ
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LIBERDADE DE IMPRENSA
SOB AMEAÇA
A pandemia serviu de pretexto para múltiplas restrições.

Paulo Martins

N
ão bastou ao jornalista sul-africano
Paul Nthoba ser agredido a pontapé
pela polícia, durante a cobertura de
uma operação de confinamento
imposta pelo combate ao coronavírus.
Quando apresentou queixa, o diretor
do jornal comunitário Mohokare News

voltou a ser alvo de agressões. Antes de o libertarem, os
agentes avisaram-no de que se manteriam de olho nele.
Oficialmente acusado de violar medidas de contenção,
arriscava seis meses de prisão, ao abrigo da lei de gestão
de desastres naturais, alterada durante a crise sanitária. A
19 de maio passado, partiu para o exílio no Lesoto. Nunca
tal acontecera na África do Sul pós-apartheid.

O caso de Nthoba é um dos recenseados pelo
Observatório 19, lançado em 31 de março pelos
Repórteres sem Fronteiras (RSF), que desde então denun-
cia situações de violação da liberdade de Imprensa –
desde censura estatal a desinformação deliberada, passan-
do por detenções arbitrárias, ameaças e violência física.
Denominador comum do mapeamento: a pandemia. Ou
melhor, a forma como teve desde o início as costas largas,
servindo de pretexto para cercear o direito de acesso a
informação fiável, num momento em que os cidadãos
mais precisavam dela.

Disponível em https://rsf.org/fr/observatoire19-
Coronavirus-Covid19, o Observatório 19 dá conta de abu-
sos em dezenas de países – da Guiné Equatorial ao
Bangladesh, da Birmânia à Guatemala, do Tajiquistão à
Argélia, da Eslovénia ou Nepal. Desiluda-se, porém, quem
pensa que só ocorrem em países sob ditaduras ou em
democracias frágeis.

No Reino Unido, não há registo de agressões policiais
como a que vitimou Paul Nthoba ou o ucraniano Bohdan
Koutepov, que cobria uma manifestação contra medidas
de quarentena – neste caso, o país assistiu em direto, no
canal online Hromadske, ao ataque e à ameaça: “Ou pega
na sua câmara ou parto-a”. Todavia, o Governo de Boris
Johnson cedo revelou uma atitude de hostilidade em rela-
ção aos media – verbalizando a ideia de que não se deve
acreditar em tudo o que a Imprensa transmite, imputando

alegações falsas ou restringindo a cobertura de conferên-
cias de Imprensa sobre a Covid 19.

A revelação, pelo The Guardian e pelo Daily Mirror, de
que o consultor especial do primeiro-ministro, Dominic
Cummings, fez com a família uma viagem entre Londres
e Durham, violando as normas de confinamento, levou
toda a imprensa a divulgar mais detalhes. A violência da
reação de Downing Street foi surpreendente: “Recusamos
perder tempo respondendo a uma enxurrada de falsas
alegações”. Segundo a RSF, depois de Cummings apresen-
tar publicamente a sua versão dos factos, a hashtag
#ScumMedia (media escumalha) invadiu o Twitter, acom-
panhando várias apreciações negativas à cobertura do
caso.

À partilha de informações sobre a pandemia, as autori-
dades da China e da Turquia deram a resposta que faz
parte da sua cartilha. Pequim deteve seis pessoas, algumas
das quais jornalistas, e a 20 de maio expulsou o correspon-
dente do New York Times. “Fez de tudo para impor a sua
narrativa, censurando os media e as redes sociais e divul-
gando notícias falsas”, segundo a RSF. Ancara não perdo-
ou a denúncia de situações de contaminação, procedendo
também a detenções. O diretor do site haberimizvar.net,
Idris Özyol, e o seu colaborador Ebru Küçükaydin foram
presos a meio da noite. 

A concentração de poderes no Governo, decidida na
Hungria supostamente para combater a Covid 19, não
podia deixar de afetar os órgãos de comunicação. Numa
atitude sem precedentes, o primeiro-ministro Viktor
Orbán usou a máquina diplomática para intimidar corres-
pondentes estrangeiros. A embaixada em Viena exigiu a
várias redações austríacas pedidos de desculpa pelas repe-
tidas alegações sobre a restrição da liberdade de imprensa
e dos poderes do Parlamento de Budapeste. O jornal suíço
Tribune de Genève recebeu um pedido semelhante do repre-
sentante diplomático magiar no país, cujo homólogo na
Suécia considerou “prova chocante de negação do direito
de resposta” a recusa do jornal Dagens Nyheter de publicar
uma carta sobre “jornalismo responsável”. O próprio
porta-voz de Orbán exigiu retratação a dois jornalistas fin-
landeses que criticaram as medidas governamentais.

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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Embora o estado de emergência tenha cessado na
Hungria a 16 de junho, a imprensa independente conti-
nuou sob fogo. A ameaça de punir com penas de prisão
até cinco anos a disseminação de informações falsas sobre
o coronavírus teve efeito dissuasor, não apenas nos jorna-
listas, mas também nas suas fontes. Até um cartunista
entrou na mira. Gábor Pápai publicou no diário Népszava
uma caricatura em que um membro do grupo de trabalho
de Covid 19 diz a Jesus Cristo, na cruz, que as vítimas esta-
vam dispostas a morrer devido a patologias pré-existen-
tes, numa crítica às palavras do responsável, que quis
colocar em perspetiva o número de mortes diretamente
imputado ao vírus. Acusado de blasfêmia por um secretá-
rio de Estado, Pápai enfrentou uma campanha de intimi-
dação. Uma estação de rádio chegou ao ponto de solicitar
a divulgação da sua residência, porque “muitas pessoas
gostariam de o visitar”. Pior sorte tiveram dois caricaturis-
tas iranianos, presos por causa de um cartune denuncian-
do medicamentos perigosos contra a doença, considerado
insultuoso para os princípios sagrados do Islão. O dese-
nho manteve-se acessível apenas por minutos no serviço
de mensagens Telegram Iran, antes de ser excluído.

Se no Japão chegaram a ser impostas restrições de aces-

so às conferências de imprensa, com o prosaico argumen-
to da manutenção de distanciamento social, no Brasil os
próprios media suspenderam a participação nas entrevis-
tas, informais, de Jair Bolsonaro, em frente ao palácio pre-
sidencial. Tomada no início de maio pelo Correio
Braziliense, a iniciativa foi mais tarde secundada pelos gru-
pos Globo (TV Globo, jornais O Globo e Valor Econômico e
site de notícias G1) e Bandeirantes, pelo diário Folha de São
Paulo e pelo site informativo Metropoles – além do jornal
O Estado de S. Paulo, embora não o tenha anunciado ofi-
cialmente. A inédita decisão resultou do 13.º episódio de
violência cometido sobre jornalistas por apoiantes de
Bolsonaro presentes nas suas aparições públicas, que
estão separados dos profissionais de informação por uma
pequena barreira.

Também na Alemanha a ira popular se abateu sobre
jornalistas. O mais violento dos ataques ocorridos em pro-
testos contra restrições para travar a pandemia teve lugar
a 1 de maio, em Berlim, quando uma equipa do canal
público ZDF foi espancada com barras de metal por um
grupo de mascarados. Uma das vítimas perdeu a cons-
ciência e quatro sofreram ferimentos que exigiram trata-
mento hospitalar.

Governo de Boris Johnson cedo revelou uma atitude de hostilidade em relação aos media 

JJ
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NÃO VAI
FICAR
TUDO
BEM
Sofia Branco

O
s desafios para o Jornalismo e os jornal-
istas estavam à vista de todos, num
diagnóstico feito há muito e lembrado
com regularidade pelas organizações
do setor, entre as quais o Sindicato dos
Jornalistas. Após quatro meses de pan-
demia, os reptos agravaram-se, tornan-

do a resposta ainda mais premente. Resposta essa que tarda
em chegar. Por isso, não, no Jornalismo não ficar tudo bem.

O diagnóstico é conhecido de todos e antecede a Covid-
19: a (in)sustentabilidade do setor, modelos de negócio falha-
dos, gestão danosa nalguns casos, precariedade laboral insta-
lada, vínculos laborais incertos ou inexistentes, ausência de
progressão na carreira, desligamento da rua e progressivo
confinamento à redação, por falta de recursos e de vontades.

O que trouxe a pandemia? Nada de novo. Apenas, e é
muito, agravou o que já lá estava, desprotegendo ainda mais
quem já estava desprotegido. No jornalismo, como em mui-
tos outros setores, os salários baixaram ao ritmo dos lay-off, os
freelancers ficaram sem trabalhar de repente (recorde-se que,
no último grande inquérito à profissão, de 2017, um terço dos
jornalistas já estava nesta categoria), a alteração de rotinas
teve um impacto brutal na conciliação entre a vida familiar e
a profissional (os jornalistas também são pais, mães, filhos e
filhas e, na maior parte das vezes, tiveram, e têm ainda, pes-
soas a cargo).

A pandemia trouxe também desafios técnicos, quer em
termos de ferramentas, quer de formas de trabalho (aumen-
tou o número de jornalistas que não sai em reportagem),
quer dos temas abordados (se alguma especialização ainda

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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havia, a pandemia tudo levou, hegemonizando a agenda).
Mas a maior e mais profunda transformação diz respeito à
separação entre o trabalho e a casa: essa linha divisória des-
apareceu por completo. O trabalho invadiu a vida privada, e
os jornalistas também a têm.

É para todos evidente que o Jornalismo não é uma profis-
são das nove às cinco e que descansa ao fim de semana, mas
não deixa de ser um trabalho. Os jornalistas também são tra-
balhadores e têm direito a desligar. Ora, se já era complicado,
com e-mail a pingarem constantemente no telemóvel e os
grupos profissionais de conversação online, pior ficou. Sobre
esta matéria, o Sindicato dos Jornalistas tem recebido muitas
queixas de exaustão e frustração. 

Um dos desafios pós-pandemia – provavelmente o maior
– será inverter este caminho e voltar a preservar a separação
saudável entre o que fazemos no trabalho e o que fazemos na
vida privada. Ainda assim, os jornalistas e os órgãos de infor-
mação conseguiram dar resposta a uma situação extraordiná-
ria – sobretudo garantindo o acesso à informação e o direito
das pessoas a serem informadas. É importante destacar –
como se sublinha no inquérito realizado [ler artigo neste dos-
siê] – que a maioria dos jornalistas reconhece que a pandemia
teve impacto no rigor da informação, no qual assenta a credi-
bilidade da profissão e a confiança do público.

Ora, importa recordar que o Jornalismo já não ia ao fim do
mundo e já ia muito pouco ao fim da rua. Para que isso mude,
não basta voltar à redação, sem dúvida um espaço funda-
mental para o debate coletivo. A rua nunca esteve proibida,
nem durante o estado de emergência. Mas está o Jornalismo
na rua, como devia? 

Perante este cenário de despedimentos, lay-off e suspensão
de publicações, há um ensurdecedor silêncio político sobre
um setor fundamental para a democracia. Aparte os repeti-
dos alertas do presidente da República, a ação do Governo
desnorteia-se entre uma tutela específica (há um secretário de
Estado do Cinema, Audiovisual e Media desde outubro de
2019) e a subvalorização do setor pelo Ministério da Finanças
– o que torna urgente a intervenção do primeiro-ministro, de
uma vez por todas. Os partidos políticos mantêm-se, em
geral, distraídos do assunto. A sociedade civil não se manifes-
ta publicamente em reconhecimento do trabalho fundamen-
tal do Jornalismo, desde logo para o controlo e a prevenção
da pandemia. O cidadão continua a preferir obter versões ile-
gais de jornais em pdf, em vez de os comprar em banca…

O pacote de 15 milhões antecipados – porque urgentes –
ainda nem começou a chegar aos órgãos de informação
nacionais e regionais. A comunicação social é um dos únicos
setores que não foi objeto de uma única medida verdadeira-
mente extraordinária, entre as muitas que estão em cima da
mesa dos governantes desde dezembro de 2019. 

Portanto, a pergunta que se impõe, a uns e outros, é como
é que o Jornalismo vai sair disto. Sendo certo de que não vai
ficar tudo bem, também é certo que ficará melhor ou pior con-
soante o que consigamos prevenir e proteger. E isso não está
a ser devidamente acautelado, desde logo pelo Governo. JJ
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O que (não) mudou para os invisíveis
Paula Sofia Luz 

D
e crise em crise, os jornalistas que vão
ficando desempregados nos últimos anos
só têm uma alternativa quando insistem
em manter-se na profissão: tornarem-se
freelancers, colaboradores pagos “à

peça”, na melhor das hipóteses avençados, com um
valor fixo por mês. Como se fosse um salário, com a par-
ticularidade de, a partir desse valor, subtraírem o paga-
mento de impostos e da contribuição para a Segurança
Social.

É assim que o Jornalismo passa a exercer-se não

apenas em regime freelancer como precário, sem qual-
quer rede. E nessa altura a casa torna-se simultanea-
mente espaço de trabalho: a sala, o quarto ou a cozinha
passam a escritório, posto de trabalho, aquele que
deveria existir numa redação.

De modo que, para esses, a pandemia veio alterar
quase nada na rotina. O que aconteceu, afinal, foi que
a maioria dos jornalistas – habituados à redação, sem
nunca terem experimentado esse número de acrobacia
sem rede, entre o choro dos filhos e as tarefas domésti-
cas – percebeu finalmente o que significa o teletraba-

lho: mais horas, mais despesa, uma dificuldade tre-
menda de desligar “a ficha”, porque o posto de trabal-
ho está sempre ali.

Trabalhar em casa, por sistema, obriga a uma disci-
plina que demora a aprender: é preciso construir roti-
nas, resistir à tentação do pijama o dia inteiro, lutar
contra o isolamento. Não admira, por isso, que se tor-
nem invisíveis aos olhos dos camaradas, dos editores,
das organizações.

E se é verdade que uma parte dos jornalistas se habi-
tua e consegue reinventar-se dessa maneira, é preciso

olhar para esta nova-velha
realidade pelo prisma dos
mais novos, dos que
nunca trabalharam numa
redação. Como pedir um
jornalismo vivo, indepen-
dente, feito de confrontos
de ideias, de troca de
informações, do olhar dis-
tanciado de quem olha
para o texto como a flores-
ta e não apenas como a
árvore? É urgente enqua-
drar os que contribuem
todos os dias para fazer
sair jornais, noticiários de
rádio ou peças de televi-
são, a partir de um canto
qualquer do país. Mesmo
que transportem muito
pouco dele para as publi-
cações, porque o país tor-
nou-se cada vez mais
Lisboa e o resto apenas
paisagem. A não ser quan-

do arde Pedrógão, ou o pinhal de Leiria, quando a
Figueira se desfaz no meio de um furacão, quando o
presidente da República vai de férias para o interior.

Já que as redações se tornaram esse lugar em vias
de extinção, que ao menos se preserve a camaradagem.
E tu, há quanto tempo não ligas àquele que ficou des-
empregado na última sangria, e que trocava sinónimos
contigo? E se te puseres no lugar daquela que fez da
casa a sua redação em tamanho edição de bolso, e que
mesmo sem pandemia não terá para onde voltar? Deve
ser a isso que se chama “ninguém fica para trás”.

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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MUTUALISMO SOUBE
RESPONDER À CRISE
Goulart Machado

U
m inquérito da Escola Nacional de Saúde
Pública sobre a utilização de cuidados de
saúde em tempos de pandemia revelava,
no início de maio, que cerca de 60% dos
utentes não tiveram consultas médicas
no mês seguinte à declaração do estado
de emergência (DEE). Cerca de 44% das

consultas com o médico de família ficaram por realizar. 
Dados oficiais indicam que no primeiro trimestre do

ano (que inclui três semanas desde que foi decretada a
pandemia pela Organização Mundial de Saúde e duas
semanas de estado de emergência em Portugal) no
Serviço Nacional de Saúde (SNS) houve menos 6,6% de
consultas nos cuidados primários e menos 5,7% nos hos-
pitais.  Até ao final de maio, reconhe-
ceu a ministra da Saúde, realizaram-
se menos 902 mil consultas hospitala-
res e menos 85 mil cirurgias relativa-
mente ao período homólogo de 2019.

A Saúde, a par com o emprego e o
rendimento das famílias (mais de 800
mil trabalhadores em lay-off), foi uma
das principais vítimas da pandemia.
O SNS centrou a sua ação no comba-
te à Covid-19 principalmente no sistema hospitalar. No
setor privado, foi generalizado o encerramento de clínicas
e hospitais. Alguns suspenderam as convenções com o
SNS e a maioria repercutiu nos preços cobrados aos uten-
tes o aumento de custos, nomeadamente em equipamen-
tos de proteção individual. Em muitos casos, o preço de
uma consulta aumentou 10 euros, mas, dependendo dos
serviços prestados, houve também aumentos de 20 a 40
euros.

Quase todas as companhias de seguros, com apenas
uma exceção – da MGEN, mútua de origem francesa par-
ceira da Casa da Imprensa na prestação de cuidados de
saúde – declararam que o risco de uma situação de pande-
mia estava excluído das suas apólices, fosse para trata-
mentos ou apenas para um teste. 

O setor social respondeu mais rapidamente à crise sanitá-
ria, nomeadamente na substituição das consultas presenciais
por consultas não presenciais. E, salvo raras exceções, mante-
ve os preços. Na Casa da Imprensa, a mútua dos jornalistas,
o número de consultas de Clínica Geral aumentou (3,3%) no

primeiro trimestre e teve uma redução de apenas 5,5% no pri-
meiro semestre, por comparação com o ano anterior.

A disponibilidade do setor social para a prestação de cui-
dados de saúde não teve contrapartidas nos apoios públi-
cos. Nas semanas que se seguiram à DEE, houve apoios
para a ação social (apenas nos casos em que existiam contra-
tos com o Estado), mas para a prestação de cuidados de
saúde o único benefício foi a redução da taxa do IVA de
alguns equipamentos de proteção, como gel desinfetante e
máscaras. O Orçamento Suplementar, aprovado na
Assembleia da República, também não prevê apoios à eco-
nomia social. A Associação Portuguesa de Mutualidades
(APM-RedeMut, que congrega 24 associações mutualistas,
entre as quais a Casa da Imprensa, e representa mais de um

milhão de associados) expressou o seu
desagrado, por entender que o setor
foi “relegado para um plano secundá-
rio”, sublinhando que o Orçamento
“mais uma vez, peca pela ausência de
um verdadeiro plano de relançamento
da atividade das entidades da econo-
mia social, realidade, aliás, que nem
sequer é referida no Programa de
Estabilização Económica e Social”.

A APM-RedeMut considera urgente traçar um programa
“sério e devidamente estruturado” para as instituições da
área da economia social enquanto setor, que “não consista
apenas num conjunto de medidas avulsas, desalinhadas, des-
tinadas sobretudo ao reforço da ação social”. Por isso, pede a
criação de “um quadro global e articulado de apoios para este
setor, que viu os seus custos operacionais aumentarem signi-
ficativamente com a implementação dos planos de contin-
gência e reduzida a capacidade de comparticipação dos asso-
ciados e utentes, por força da perda de rendimentos”.

Cerca de um mês antes da DEE, a APM tinha escrito ao
Governo para por à disposição do Serviço Nacional de Saúde
“equipamentos e recursos para colmatar a eventual necessi-
dade que este sistema possa sofrer, nomeadamente no que
respeita a atos médicos e meios complementares de diagnós-
tico”. Estes “equipamentos e recursos” incluem 17 clínicas,
dois hospitais e sete unidades de cuidados continuados, onde
se realizam anualmente cerca de 200 mil consultas médicas,
40 mil atos de enfermagem, 2400 cirurgias e perto de 400 mil
exames e tratamentos, entre outros cuidados de saúde. JJ

Na Casa da Imprensa
número de consultas de
Clínica Geral da Casa da
Imprensa teve uma
redução de apenas 5,5%
no primeiro semestre
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LONGE DAS REDAÇÕES,
AINDA MAIS PERTO
DO JORNALISMO

Clarisse Verdade *

Obrigados a abandonar as redações e a trabalhar a partir de casa,
muitos jornalistas cedo constataram que o número de horas frente ao
ecrã aumentou, assim como a profundidade e a complexidade do
trabalho a desenvolver. À descoberta das novas práticas da profissão,
fruto da era Covid-19.

“T
udo o que é encarado com um des-
afio é interessante”, frisa Mário
Carneiro, diretor de informação da
Sapo. A rotina pode ter mudado,
porém o dever continua o mesmo:
informar. Mas, de todas as altera-
ções que resultaram da pandemia

provocada pelo novo coronavírus, a mais difícil para os
jornalistas foi ter de deixar as redações, parcial ou comple-
tamente.

Acordar, vestir-se, ir até ao trabalho. O que levava
tempo devido ao trânsito ou à distância, hoje não demora
dois minutos. A secretária, a mesa da sala ou até a da
cozinha tornaram-se os novos postos de trabalho.
“Tivemos de aprender a trabalhar de uma forma comple-
tamente diferente daquela a que estávamos habituados”,
explica Mário Carneiro. Na Sapo, todos os jornalistas fica-
ram em teletrabalho. “Quando tiramos a redação ao jorna-
lista, estamos a tirar as flores do jardim”, diz. O que para
alguns pode parecer distração, como o ruído e o vai e vem
de pessoas, para o jornalista só faz parte do “caldeirão de
notícias”. 

João Francisco, jornalista do Observador, partilha da
mesma opinião. Hoje, também a trabalhar de casa, afirma
que “o próprio processo de produção do jornal beneficia
desse ambiente de colaboração mútua” que caracteriza
uma redação.

Para os que tiveram de continuar a ir às redações, a roti-
na está a ser outra. Marta Atalaya, pivô de informação da
SIC Notícias, está a trabalhar de forma rotativa, sete dias
seguidos. Os outros sete, usa-os como uma forma de
“detox”. “É uma grande intensidade ao nível das notícias
que estamos a dar, notícias muito tristes, muito duras”, diz

Marta. “Isso para nós, jornalistas, é um desafio muito
grande”.

No caso da apresentadora do Prós & Contras da RTP,
Fátima Campos Ferreira, o programa ao vivo teve de
sofrer algumas alterações. Era feito num teatro ou num
auditório, com público presente, e passou a estúdio e
com um número de participantes mais restrito. Mas o
principal problema que está a enfrentar é em relação aos
convidados. “Vejo que é mais difícil aceitarem convites.
A mobilidade não é a mesma e muitos têm receio de vir
a estúdio”, conta a apresentadora. A solução que encon-
trou foi fazer as entrevistas através de plataformas como
o Skype.

JORNALISMO MONOTEMÁTICO
A pandemia condicionou a vida de todos e, consequente-
mente, a agenda jornalística. Ligar a televisão, abrir um
site de notícias, ouvir a rádio, não fazia diferença, tudo ia
dar ao mesmo assunto: Covid-19. “O Jornalismo ficou
monotemático, muito focado em determinado assunto”,
explica Sofia Branco, jornalista da Lusa e presidente do
Sindicato.

Os roteiros do Prós & Contras também mudaram.
Segundo Fátima Campos Ferreira, os conteúdos, numa
primeira fase, ficaram restritos ao estudo do vírus e ao
contágio da pandemia, trazendo a debate cientistas e
médicos especialistas em saúde pública. Para o jornalista
do Observador João Francisco, foi um desafio ter de come-
çar a escrever diariamente sobre o tema. Antes, trabalhava
nas áreas de religião e de ambiente, mas soube, desde o
início, que teria de passar a acompanhar esta nova realida-
de. Afirma que tem sido uma “oportunidade de aprender
com especialistas e de transmitir informação o mais rigo-

ANÁLISE 1 Covid-19 e Jornalismo
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rosa possível”. Marta Atalaya também consegue encontrar
um lado positivo: “Tem sido, no fundo, muito interessan-
te conseguir, através de um só tema, encontrar várias for-
mas de abordagem”.

O trabalho, entretanto, parece ter duplicado.
“Supostamente, estamos em casa sem fazer nada, mas é
uma espécie de disponibilidade não autorizada perma-
nente”, diz Sofia Branco. O tempo antes gasto nos trans-
portes a caminho das redações foi convertido em mais
horas à frente do ecrã. Mário Carneiro sublinha que já é
da natureza dos jornalistas nunca recusarem trabalho,
mas agora não estão apenas “sempre de serviço”, estão
“sempre ao serviço”. A observação “é tudo menos uma
queixa”, pois “está-se a trabalhar mais, mas em condições
muito mais simpáticas”.

João Francisco aponta outro fator que contribui para
essa sobrecarga de trabalho: o aumento da procura de
informação por parte dos cidadãos. Na sua ótica, a situa-
ção atual fez com que os jornalistas tivessem de dar uma
maior resposta sobre as questões de saúde, as implicações
da pandemia, o impacto do confinamento.

FACT-CHECKS DISPARAM
“As pessoas, de repente, viraram-se para o Jornalismo,
viraram-se mais do que nunca para a informação”, sus-
tenta Mário Carneiro. Com o aumento da procura de
informação, o acesso às fake news também é maior. O que
explica o facto de o número de fact-checks ter disparado
no Observador, segundo João Francisco. “Por um lado,
aumentou a desinformação que corre na Internet, com
um grande enfoque na pandemia – sobre a origem do
vírus, sobre a cura”, conta. Por outro, “é neste momento
que temos de nos chegar à frente e contribuir para que

a desinformação não se traduza num problema de
saúde pública”.

Os jornalistas têm agora “uma função mais importante
do que nunca”, considera Marta Atalaya. O seu dever para
com o público cresceu. “As pessoas, de facto, estão muito
receosas, muito preocupadas. É bom poderem saber que
contam com jornalistas credíveis e com a informação que
estão a dar”, diz a pivô da SIC Notícias.

E o Jornalismo vai mudar com a pandemia? “Penso que
não e espero que não”, responde João Francisco. “O
Jornalismo não mudou particularmente. Teve de se adap-
tar às circunstâncias, teve de estar mais atento”. O que
aconteceu, segundo Sofia Branco, foi que se tornou “mais
explicativo, mais aprofundado, um jornalismo que não
fazíamos no dia a dia”. Isso ocorreu como forma de cons-
ciencializar e sensibilizar a população para o que está a
acontecer. Para Sofia Branco, os jornalistas portugueses
conseguiram cumprir este papel.

A mudança que se tornou evidente diz respeito aos
métodos de trabalho. Para Marta Atalaya e Sofia Branco, o
teletrabalho será de facto uma possibilidade viável e con-
creta. Mesmo que estejam mais voltadas para as redações,
ambas consideram que para aqueles que gostaram, a
opção poderá manter-se. 

Mário Carneiro acredita que se o Jornalismo mudar será
para se tornar mais sólido. Porque “se olhar para o Evereste
e achar que é uma dificuldade, vou subi-lo e queixar-me a
cada passo, mas se o vir como um desafio vou ficar conten-
te com cada passo que der até chegar lá acima”.

* Aluna da Universidade Lusófona. Reportagem realizada no
âmbito da disciplina de Jornalismo de Revista na Era Digital
da licenciatura em Comunicação e Jornalismo

JJ
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O que anda a fazer a Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista (CCPJ), pela primeira
vez liderada por uma mulher? João Madeira
enceta o balanço da atividade desenvolvida
neste mandato, detetando, entre desafios e
prioridades, a delimitação de fronteiras do
exercício do Jornalismo. Carla Martins, que se
concentra na ERC, outra peça do “ecossistema
de regulação”, estuda as deliberações emitidas
em 2019, concluindo que um terço incidiu
sobre matérias relacionadas com conteúdos
jornalísticos e que uma dezena das que
abordaram deveres dos jornalistas foi
encaminhada para a CCPJ. Entre alertas – “há
dezenas ou centenas de órgãos de
comunicação que não têm um jornalista” – a
presidente da Comissão aborda em entrevista a
estratégia que a entidade tem prosseguido.
Leonete Botelho não quer que funcione como
polícia, preferindo uma atitude pedagógica.

ANÁLISE 2Comissão da Carteira
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NOVAS PRIORIDADES,
NOVAS FRONTEIRAS
Partindo do balanço do atual mandato da CCPJ, este artigo procura
também fazer uma resenha dos modos de atuação e de intervenção,
dos desafios e dos dilemas que pautaram, e que marcam, as quase
três décadas de existência do organismo responsável pela acreditação
profissional dos jornalistas portugueses.

João Miranda

Q
uando foi anunciada, no início de
2019, a atual composição da Comissão
da Carteira Profissional de Jornalista
(CCPJ) tornou-se notícia por dois
motivos distintos: pela primeira vez,
seria presidida por uma mulher e,
também pela primeira vez, um jorna-

lista estaria à frente do organismo que regula o exercício
profissional da atividade - possibilidade introduzida pelas
revisões legislativas de 2007 e 2008, que instituíram a prerro-
gativa da cooptação de um jurista "de reconhecido mérito e
experiência na área da comunicação social" para liderar a
instituição. Estas duas novidades não são aspetos de por-
menor. Como deixa transparecer Leonete Botelho [ler entre-
vista], podem traduzir um reposicionamento das preocu-
pações e modos de atuação da CCPJ para um terreno mais
próximo da esfera da autorregulação: "Sermos todos jornalis-
tas a lidar com estes assuntos traz-nos outra imersão na reali-
dade. Sabemos exatamente do que estamos a falar".

Um ano depois, o desafio que dá o mote ao título do bal-
anço do primeiro terço do mandato - "Os limites da profissão
de jornalista" - é emblemático das prioridades que nortearam
esta nova fase da vida da CCPJ: mapear, sinalizar e contribuir
para uma redefinição das fronteiras da atividade jornalística.
A face mais visível deste quadro de preocupações espelha-se,
muito possivelmente, na enfâse que vem conferindo aos
impactos da proliferação de práticas de branding e de pro-
dução de "conteúdos patrocinados" no estatuto de inde-
pendência e na dimensão pública dos jornalistas. Foi, aliás,
este o tema da primeira recomendação da nova Comissão da
Carteira, emitida em maio de 2019, onde, não deixando de
assinalar as infrações e as sanções subjacentes a este tipo de
conduta, sublinha a ameaça que representam para a "essên-
cia e credibilidade da profissão". 

Em outubro de 2019, a CCPJ solicitou ao Observatório
da Comunicação (OberCom) um estudo sobre o impacto
do branding e dos conteúdos patrocinados no Jornalismo.
A problemática da produção de conteúdos de natureza
publicitária voltou a ser abordada, no âmbito do inquérito
"Efeitos do Estado de Emergência no Jornalismo" [ler artigo
neste edição]. Mas, se a recomendação de maio é explícita
quanto ao rol de transgressões e medidas disciplinares
associadas à produção de conteúdos comerciais por jorna-
listas, admite Leonete Botelho que a CCPJ tem procurado
privilegiar uma estratégia mais pedagógica, em detrimento
de uma atitude estritamente punitiva: "Convidamos as pes-
soas a vir conversar connosco, para percebermos se vale ou
não a pena abrir processo". Por outro lado, reconhece, no
contexto atual esta é uma questão que não pode, nem deve,
cingir-se ao profissional visado: "Um jornalista nas redações
está muito mais condicionado ao poder hierárquico, pelo
que achamos que a nossa pedagogia deve incidir sobretu-
do nos diretores".

Conquanto a intervenção sobre os conteúdos patrocina-
dos possa assumir-se como o elemento mais notório da atu-
ação pública da CCPJ neste mandato, no que se refere aos
limites do exercício profissional a responsável da instituição
enfatiza outro desafio determinante para o restabelecimento
das fronteiras da atividade: o imperativo de rever o modelo
de classificação das publicações. Esta é uma área a que ten-
derá a dar prioridade no futuro próximo: contribuir para uma
definição mais clara das balizas que separam os projetos e
conteúdos jornalísticos dos restantes produtos mediáticos.

Reconhecendo a sensibilidade da tarefa, garante Leonete
Botelho que não se trata de colocar em causa a liberdade de
imprensa ou a liberdade de expressão, mas, pelo contrário, de
salvaguardar uma informação responsável e de qualidade.
Isto é, "dar ao público uma garantia de que pode ir consultar,
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a uma base de dados, se esta publi-
cação é ou não jornalística, ou se
aquele profissional é ou não jorna-
lista", concorrendo igualmente para
a elevação dos padrões de exigência
por parte dos consumidores de
informação. Se, por um lado, esta
alteração de paradigma é essencial
para uma resposta mais capacitada
aos fenómenos emergentes de desinformação, contribuirá
também para determinar de forma mais precisa o conceito de
jornalista - suprimindo, por de exemplo, a necessidade de
atribuir título de equiparado ou de colaborador a quem dele
não necessita ou a quem prossegue atividades incompatíveis
com o Jornalismo.

Neste âmbito, a CCPJ tem atuado em duas frentes. No
plano interno, criou um grupo de trabalho para discutir e
apresentar propostas de revisão legislativa, uma tarefa herda-
da do mandato anterior que o atual Secretariado pretende
estender a uma atualização integrada dos diferentes disposi-
tivos que regulam o exercício da profissão - entre os quais o
Estatuto do Jornalista, cuja última alteração substancial data
de 2007. Muito embora este seja um trabalho ainda em curso,
existe já internamente uma discussão aprofundada, a qual
atende a questões como o acesso à profissão ou a atualização
dos deveres fundamentais que compreenda os novos proble-
mas e desafios colocados à atividade.

A par de reuniões com as organizações representativas
do setor, no plano externo a CCPJ participou ativamente na
criação de um Conselho Consultivo - que inclui também a
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o
Sindicato dos Jornalistas (SJ), a Associação Portuguesa de
Imprensa, a Confederação Portuguesa para os Meios de
Comunicação e a Plataforma de Media Privados -, um

processo que a pandemia da Covid-19 colocou em suspen-
so. Este é, no entanto, um aspeto que não aflige Leonete
Botelho. Não deixando de reconhecer a premência da
revisão integrada da legislação e do que denomina como
uma "clarificação" das fronteiras do Jornalismo, admite tam-
bém que este objetivo pressupõe um caminho que é
necessário ir trilhando. 

Tal caminho comporta dois trajetos distintos, mas que se
entrecruzam. Por um lado, é fundamental que todo este
processo assente numa dinâmica de diálogo entre as orga-
nizações com intervenção no campo dos media e do
Jornalismo. Por outro, é necessário envolver a opinião
pública, contribuindo para esclarecer os perigos que resi-
dem na falta de clarificação. Trata-se de um processo longo
e - nisto, Leonete Botelho é perentória - não será concluído
neste mandato. "Também preferimos que não haja [revisão
legislativa] antes de o trabalho estar suficientemente
maduro na base", concede a presidente da CCPJ, apostada
em consolidar o caminho e fornecer as ferramentas indis-
pensáveis "a quem vier a seguir".

CREDENCIAÇÃO É TEMA ANTIGO
O quadro de preocupações em que, atualmente, se concen-
tra o debate sobre a acreditação e os limites do exercício do
Jornalismo reflete, evidentemente, os novos, ou renovados,
desafios que se colocam à profissão. No entanto, o interesse
coletivo dos jornalistas portugueses relativamente à cre-
denciação, e à sua relação com as fronteiras da atividade,
está longe de constituir um aspeto inédito ou contemporâ-
neo. Num texto publicado em 1941, Alfredo da Cunha,
antigo diretor do Diário de Notícias, recordava como foi um
dos temas centrais do Congresso Internacional de
Jornalistas, realizado em Lisboa em 1898. Por outro lado,
autores como Helena Ângela Veríssimo, Rosa Sobreira ou
José Carlos Valente sublinham os exemplos da carteira de
identidade, promovida pelo Sindicato dos Profissionais da
Imprensa de Lisboa em 1924, ou do bilhete de identidade,
reivindicado pelo Sindicato da Pequena Imprensa e
Imprensa Regional em 1931.

É, no entanto, com a aprovação dos primeiros Estatutos
do Sindicato Nacional dos Jornalistas, em 1934, que se dá o
passo mais significativo no sentido da estabilização de um sis-
tema único e centralizado de credenciação dos profissionais.
São, então, criados dois modelos de carteira de identidade
profissional (um para sindicalizados e outro para não sindi-
calizados), ambos outorgados pelo sindicato a um conjunto
amplo de dirigentes e executantes da imprensa. Se a revisão
legislativa de 1936 veio retificar este rol de possíveis deten-
tores de título profissional, é o decreto-lei n.º 31119, de 1941,
que introduz as mudanças mais consideráveis em termos da
definição das balizas da atividade: ao mesmo tempo que
adota uma nova designação para o título (Carteira
Profissional dos Jornalistas), introduz a cláusula que o torna
"indispensável ao exercício da profissão". A morosidade e a
divergência no novo processo de revisão do modelo de con-
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cessão dos títulos conduziram a
uma suspensão de atribuição de
carteiras, iniciada em meados dos
anos 60 e que se prolongou durante
mais de uma década.

A manutenção das funções tute-
lares da carteira profissional sob a
alçada do sindicato, após o 25 de Abril de 1974, constituiu
uma das mais evidentes fontes de tensão no seio da profissão,
assumindo-se como uma das bandeiras mais relevantes dos
partidários da criação da Ordem dos Jornalistas (em particu-
lar, da então Associação dos Jornalistas Portugueses). Este
conflito culminaria, em 1993, na declaração de inconstitu-
cionalidade do modelo sindical de emissão e revalidação de
títulos profissionais pelo Tribunal Constitucional (acórdão n.º
445/93), considerando que o sistema configurava uma "vio-
lação do princípio da liberdade sindical".

DA CRIAÇÃO DA CCPJ À SUA DIMENSÃO DISCIPLINAR
A confirmação da declaração de inconstitucionalidade propi-
ciou um breve período de vazio legal e de indefinição institu-
cional relativamente à acreditação dos jornalistas. Este hiato
terminou no final de 1994, com a alteração do Regulamento
da Carteira Profissional. Inspirado no modelo francês da
Commission de la Charte d'Identité des Journalistes
Professionels (CCIJP), o dispositivo legal que deu origem à
CCPJ resumia as suas funções à "emissão, revalidação,
apreensão, suspensão e perda" dos títulos. 

De acordo com o decreto, a primeira versão da comissão
era composta por três representantes dos jornalistas
(eleitos entre os seus pares), três dos operadores do setor e
um magistrado judicial, designado pelo Conselho
Superior da Magistratura, que assumia as funções de pre-
sidente. A este organismo, juntava-se uma Comissão de
Apelo, composta por um magistrado, um representante
dos jornalistas e um dos operadores. Só na revisão legisla-
tiva de 1997 é formalmente indicado que os representantes
do setor deveriam ser titulares de carteira profissional ou
de título de equiparado.

Resultado da declaração de inconstitucionalidade, o ponto
referente às sanções deontológicas não transitou para as
novas versões do Regulamento da Carteira Profissional.
Conquanto se identifiquem diferentes posições públicas
sobre situações de incumprimento do Estatuto do Jornalista,
admite-se que a atuação da CCPJ, durante esta primeira fase,
correspondeu a uma dimensão mais administrativa do que
normativa.

Este vazio relativamente à vigilância das infrações deon-
tológicas tornou-se particularmente evidente após a revisão
do Estatuto do Jornalista, de 1999, quando se introduziu um
capítulo referente aos "deveres fundamentais" da atividade.
Como referia o constitucionalista Vital Moreira, num artigo
publicado, em 2005, no Público, apesar de a lei considerar os
deveres profissionais fundamentais, não existia nenhum
mecanismo previsto para apreciar e punir infrações. "Trata-se,
portanto, de uma norma branca, sem sanção", assinalava.
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Dias depois, num texto intitulado "Um roteiro para debater o
Estatuto do Jornalista", publicado no mesmo jornal, o então
ministro dos Assuntos Parlamentares fazia uma observação
idêntica, ao constatar que entre a censura moral, proferida
pelo Conselho Deontológico do SJ, e a responsabilidade civil
ou criminal, examinada em sede judicial, se evidenciava um
hiato no que se refere à vigilância do respeito pelos deveres
deontológicos. Concluía, então, Augusto Santos Silva: "Por
que é que não se hão de atribuir a esta Comissão [da Carteira
Profissional dos Jornalistas] também competências de disci-
plina profissional, mudando na sua natureza e composição o
que for preciso mudar, para que se cumpra o critério básico da
autorregulação profissional?"

No ano seguinte, o Governo apresentou um projeto de
revisão do Estatuto do Jornalista, onde, a par da extinção da
Comissão de Apelo, se propunha uma reconfiguração da
constituição orgânica da CCPJ, mantendo a paridade entre
profissionais em representação dos jornalistas e dos oper-
adores. No entanto, duas das alterações mais significativas
passavam por uma densificação substancial dos deveres
profissionais e pela atribuição de competências disciplinares
à Comissão da Carteira.

O novo quadro de intervenção, aliado à proposta de
constituição formal, suscitou reações de relutância e de
alguma resistência entre diferentes setores. Além de alertar
para o possível conflito de competências (entre
a ERC e a CCPJ), no seu parecer sobre o
anteprojeto da proposta de lei, referia, então, o
Conselho Regulador da ERC que a aplicação de
sanções pela CCPJ  "e´ pouco consentânea com
o ilícito disciplinar, uma vez que este deveria
ser apreciado, na sua conceção mais genuína,
quer pelas estruturas representativas da classe,
quer pela hierarquia profissional". Por seu lado,
pronunciando-se sobre o processo de revisão
legislativa, o sindicato reivindicava que a com-
posição da comissão fosse "feita exclusivamente
por jornalistas, inclusivamente o elemento a
cooptar", de forma a "assegurar verdadeira-
mente a autorregulação e afirmar a maturidade
dos profissionais portugueses para conduzirem
tal órgão". Em sentido idêntico apontava a
exposição de motivos do projeto de revisão do
Estatuto do Jornalista, apresentado pelo Bloco
de Esquerda, quando exprimia "sérias reservas" quanto à
atribuição de poderes disciplinares à CCPJ, "especialmente
quando se estende o poder de decidir nesta matéria a jor-
nalistas não designados pelos seus pares, mas pelo patrona-
to, em clara negação do princípio da autorregulação".

Num plano mais informal, o Movimento Informação é
Liberdade assumiu alguma expressão mediática durante os
anos 2007 e 2008. Criado por um grupo de jornalistas, no
contexto de um abaixo-assinado onde os profissionais
demonstravam a sua "total disponibilidade" para assumir a
autorregulação, o movimento promoveu ações de contes-

tação à revisão do Estatuto do Jornalista, tendo, inclusiva-
mente, apelado a um boicote às eleições para a Comissão da
Carteira, em 2008. Não obstante as diferentes manifestações
de renitência ou contestação, a nova versão do Estatuto - e,
por consequência, o modelo de organização e atuação da
CCPJ - acabou por adotar os traços fundamentais da pro-
posta de lei.

DESAFIOS E DILEMAS DA ATUAÇÃO DA CCPJ
Atualmente, são três os dispositivos legais fundamentais que
regulam a atividade da Comissão da Carteira: o Estatuto do
Jornalista, o Regime de Organização e Funcionamento da
CCPJ e da Acreditação Profissional dos Jornalistas, e o
Regulamento da Comissão da Carteira Profissional de
Jornalista.

Se a responsabilidade matricial da CCPJ se centra em
atribuir, renovar, suspender ou cassar os diferentes tipos de
títulos de acreditação do exercício do Jornalismo, existe um
conjunto de outras competências atribuídas pela lei. Entre
estas, assume particular relevância a incumbência de apreciar,
julgar e sancionar a violação, pelos detentores de título profis-
sional, dos deveres enunciados no Estatuto do Jornalista, mas
também a capacidade de instruir processos de contraorde-
nação pela violação de pontos específicos da lei, e de aplicar
as respetivas coimas ou sanções. 

Com as revisões legislativas
de 2007 e 2008, a CCPJ passou
a conhecer uma nova configu-
ração orgânica. Hoje, é com-
posta por oito elementos, os
quais devem ser detentores de
carteira profissional ou de um
título equiparado, e ter, no
mínimo, dez anos de expe-
riência profissional. Quatro
destes membros são indicados
pela confederação de associ-
ações dos meios de comuni-
cação social ou por outras
organizações representativas
do setor. Os restantes quatro
são eleitos pelos pares, entre
diferentes listas candidatas,
que podem ser apresentadas

pelas organizações representativas da profissão ou por gru-
pos de jornalistas que obtenham o apoio de mais de 100 sub-
scritores. Esta última opção, como noticiava o Expresso em
2015, quando um grupo de profissionais da Cofina apresen-
tou uma lista alternativa, não se repetiu muitas vezes ao
longo da história da Comissão.

A partir da atualização dos dispositivos legais que re-
gulam a atividade, também se alterou a designação do
presidente da instituição. Se, até então, a lei estipulava
que a presidência caberia a um magistrado judicial, desig-
nado pelo Conselho Superior da Magistratura, a revisão

A intervenção sobre os
conteúdos patrocinados
constitui o elemento mais
notório da atuação
pública da CCPJ neste
mandato
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de 2007 passou a assumir que a CCPJ deverá ser liderada
por um jurista, cooptado pela maioria dos restantes mem-
bros. Com esta mudança da lei, abriu-se também a possi-
bilidade de, mesmo que de forma mais implícita ou mais
informal, aproximar a definição orgânica da instituição do
âmbito da autorregulação profissional. Foi o que aconte-
ceu no anterior mandato, com a indigitação de um antigo
detentor de título equiparado para presidente do organis-
mo, mas foi, sobretudo, o que se evidenciou no presente
mandato, através da cooptação de uma titular de carteira
profissional com formação em Direito.

A par do Plenário, a CCPJ compreende dois outros órgãos
mais restritos: o Secretariado e a Secção Disciplinar. O
Secretariado é composto, de forma permanente, pela presi-
dente e por dois elementos eleitos entre os membros da
comissão. Além de assumir funções mais rotineiras, como de
representação ou gestão corrente, este órgão pode ver-lhe
delegada a responsabilidade de abertura de processos disci-
plinares e de contraordenação. Os processos de contraorde-
nação podem ter origem em diferentes questões, como o
exercício do Jornalismo sem habilitação legal, a violação do
regime de incompatibilidades ou a transgressão do regime
dos direitos de autor. As sanções aplicáveis envolvem a
admoestação ou coimas que, dependendo dos casos, podem
chegar aos 15 mil euros. 

De acordo com os quadros-resumo publicados no website
da CCPJ, entre 2010 e 2018 foram abertos 614 processos de
contraordenação, dos quais 192 resultaram em sanção (ver
gráfico 1). Entre as causas de abertura destes processos, desta-
cam-se o exercício do Jornalismo sem título profissional, a
manutenção, pelas empresas de media, de jornalistas nessa
condição e o exercício de cargo de diretor editorial sem título
habilitante (ver gráfico 2). São também estas as infrações que
mais motivaram a aplicação de sanções. Já no ano transato,

segundo o documento do balanço do atual mandato (ver
tabela), foram abertos seis processos de contraordenação
motivados pelo exercício de atividades incompatíveis com o
Jornalismo e pelo desempenho de atividade profissional sem
título.

A Secção Disciplinar é composta por três elementos
eleitos, por voto secreto, entre os membros da CCPJ, pelo
período de um ano. Segundo o Estatuto Disciplinar dos
Jornalistas, uma vez instaurado procedimento disciplinar, o
processo é distribuído a um dos membros para instrução,
devendo o método de distribuição "assegurar a repartição
equitativa" por cada um. Os processos disciplinares decorrem
da violação dos deveres inscritos no Estatuto do Jornalista e
podem resultar em sanções como advertência registada,
repreensão escrita ou suspensão do exercício da atividade
profissional até 12 meses. Contudo, esta última sanção só
pode ser aplicada quando o jornalista tenha sido duas vezes
alvo de repreensão escrita ou suspenso nos três anos prece-
dentes. Segundo os quadro-resumo da CCPJ, dos 36 proces-
sos abertos entre 2008 e 2018 (os quadros não apresentam a
informação referente a 2009), apenas seis resultaram em
sanção (ver gráfico 3). Nos seis casos, a sanção ficou-se pela
advertência registada. 

Entre as causas de abertura dos processos, destacam-
se a acusação sem provas e a violação da presunção da
inocência, e o incumprimento da reserva da intimidade
e do respeito pela vida privada (ver gráfico 4). Já entre
as problemáticas que suscitaram sanções, encontram-se
a apresentação como seus de conteúdos de autoria
alheia, a acusação sem provas e a inobservância da pre-
sunção da inocência, bem como o desrespeito pela vida
privada. São também estes dois últimos aspetos que, de
acordo com o documento de balanço do atual mandato,
estiveram na base de uma parte substancial das aber-
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turas de processos disciplinares durante o ano transato
(ver tabela).

CONFLITO DE JURISDIÇÕES?
Como referia o Conselho Regulador da ERC, no seu parecer
sobre a revisão do Estatuto do Jornalista, a densificação dos
deveres profissionais inscritos na lei, aliada à concessão de
poderes disciplinares à Comissão da Carteira, pode dar
origem a um conflito de jurisdições. Com efeito, as esferas de
competências e os domínios de atuação da CCPJ, da ERC e do

Conselho Deontológico do SJ acabam por, ocasionalmente, se
sobrepor, conduzindo a que, por vezes, abordem os mesmos
assuntos. Um caso que assumiu alguma expressão mediática
ocorreu em 2009, quando a Comissão da Carteira e o
Conselho Deontológico adotaram posições divergentes sobre
uma queixa apresentada pela jornalista Fernanda Câncio. 

A presidente da CCPJ contesta a ideia de sobreposição entre
os dois organismos, reconhecendo ao Conselho Deontológico
uma função de "sinalizar a consciência dos deveres dos jornal-
istas". Leonete Botelho admite, no entanto, que existe, mesmo
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dentro da classe, alguma confusão entre as normas do Código
Deontológico e os deveres inscritos no Estatuto do Jornalista -
indefinição essa que, no seu entender, se estende à interpre-
tação da própria lei que regula o exercício profissional e a quem
cabe monitorizar o cumprimento dos deveres. 

Uma leitura mais extensiva das deliberações do Conselho
Regulador da ERC permite identificar diferente níveis de
alusão às normas inventariadas no Estatuto do Jornalista, mas
possibilita também encontrar vários casos em que o organis-
mo opta por remeter a análise da queixa para a CCPJ. Aliás,
segundo o documento de balanço do atual mandato, das 71
participações apresentadas durante o ano passado, nove
chegaram por intermédio da ERC.

A questão da abertura de processos disciplinares é igual-
mente um aspeto sensível da atuação da CCPJ. Ao contrário
do que acontece com a ERC - ou, sobretudo, com o Conselho
Deontológico - a lei define um campo restrito de possibili-
dades de instrução dos processos, a qual pode acontecer por
três vias: oficiosamente, através de queixa da pessoa direta-
mente afetada pela infração ou na sequência de participação
do Conselho de Redação do meio de comunicação em que o
incumprimento dos deveres ocorreu. 

Num contexto pautado pela erosão dos
organismos de autorregulação internos à
redação, este fator tenderá a limitar o campo
de atuação da CCPJ. É neste sentido que a
Comissão da Carteira tem procurado adotar
uma abordagem mais pró-ativa, buscando
identificar e sinalizar as falhas deontológicas e
situações mais questionáveis. No entanto,
mesmo que de forma mais implícita, nota
Leonete Botelho que estes esforços e determi-
nação acabam por colidir com as limitações
organizacionais de uma instituição que conta
com um número restrito de pessoal técnico e
de fontes de receita. Esta "abertura da sinal-
ização de falhas" terá necessariamente, diz, de
ser "acompanhada por um aumento significa-
tivo da estrutura da CCPJ".

Também ao contrário do que se sucede
com a ERC ou com o Conselho Deonto-
lógico, que publicam nos respetivos web-
sites exposições desenvolvidas dos elemen-
tos que fundamentam as suas deliberações e pareceres, a
CCPJ limita-se a divulgar quadros resumidos, onde iden-
tifica, de forma sumária, os nomes do participante e do
participado, o objeto genérico da queixa e a decisão do
organismo. Sobre este aspeto, recorda Leonete Botelho
que uma das primeiras iniciativas do seu mandato foi
interpelar a Comissão Nacional da Proteção de Dados
(CNPD), no sentido de compreender o nível e a dimensão
da informação que a CCPJ pode prestar, tanto sobre
processos concluídos, como sobre novos casos.
"Gostaríamos de divulgar algumas aberturas de processos,
para sinalizar à classe que existem, mas isso é completa-

mente vedado", lamenta, recordando que o parecer da
CNPD restringe a divulgação da atividade processual à
revelação dos nomes - não dos detalhes dos casos - após a
conclusão dos processos.

Se, como se referiu, o interesse dos jornalistas portugueses
pelos aspetos da credenciação e das balizas do exercício da
sua atividade está longe de constituir uma novidade, impor-
tará, também, observar que este é um debate que não se cir-
cunscreve ao contexto nacional. Tanto no plano profissional,
como no âmbito académico ou no campo político, as questões
relacionadas com a acreditação e as fronteiras da profissão
vêm sendo objeto de discussão ao redor do mundo, motivan-
do posições diversas e conflituantes - por exemplo, entre os
que encontram na definição mais explícita dos limites da
profissão uma forma de garantir informação pública de qual-
idade e condições para a prossecução dos objetivos sociais do
Jornalismo, e os que nela vêm uma posição mais corpora-
tivista, tendente a restringir a liberdade de expressão. 

Também o modo como, nos diferentes países, se organi-
za e regula a profissão do Jornalismo não corresponde a um
padrão homogéneo ou uniforme. Não obstante alguma
jurisprudência contribuir para harmonizar uma definição

mais precisa da identidade
profissional dos jornalistas -
vejam-se, por exemplo, os casos
Von Bulow v. Von Bulow (1981)
ou In re Madden (1998) -, nos
Estados Unidos a iniciativa de
balizar o acesso da atividade é,
habitualmente, confrontada com
o argumento de que tal resolução
colocaria em causa o direito de
todos os indivíduos a usufruírem
da sua liberdade de expressão. 

Noutro polo, inscrevem-se a
realidade italiana e diversas exper-
iências da América Latina, regidas
por modelos mais próximos de
ordens profissionais, onde a
adesão à profissão depende de
requisitos e condições específicas.
Mesmo o sistema francês da
CCIJP, que inspirou amplamente o

paradigma nacional, apresenta formas de organização e de
atuação, assim como de representação orgânica, que con-
tribuem para uma distinção clara entre as duas congéneres.
No contexto português, os modos de acreditação profissional
e de definição dos limites da atividade vieram conhecendo
diferentes configurações ao longo deste quase meio século de
democracia, determinadas em grande medida pelos paradig-
mas políticos de cada época, mas também pela reivindicação e
intervenção dos profissionais no sentido de responder aos
desafios que se colocam ao Jornalismo. A configuração atual
da CCPJ e as preocupações que circunscrevem a sua atuação
podem, de resto, ser um reflexo disto mesmo.

As esferas de
competências e os
domínios de atuação da
CCPJ, da ERC e do
Conselho Deontológico
acabam por,
ocasionalmente, se
sobrepor

A CCJ tem procurado
adotar uma abordagem
mais pró-ativa, buscando
identificar e sinalizar
as falhas deontológicas
e situações mais
questionáveis

JJ

25a45.qxd  31-12-2014  8:18  Page 33



34|Mai/Out 2020|JJ

ERC E DEVERES 
DOS JORNALISTAS:
A OUTRA REGULAÇÃO

Carla Martins

Em virtude do seu enquadramento constitucional e jurídico, a
intervenção da ERC em casos com incidência nos deveres dos
jornalistas é distinta face à de outras entidades do ecossistema de
regulação dos media. A hétero-regulação situa-se no plano da defesa
de direitos, liberdades e garantias e atua sobre órgãos de
comunicação, não sobre a conduta dos jornalistas individuais. A
atividade regulatória neste domínio é relevante: em 2019, um terço
das deliberações da ERC incidiu sobre matérias relacionadas com
conteúdos jornalísticos.

E
ste artigo aborda a legitimidade e a
especificidade da intervenção da En-
tidade Reguladora para a Comu-
nicação Social (ERC) em casos com
incidência nos deveres profissionais
dos jornalistas. Como salientado
noutro lugar (“A intervenção da ERC e

os deveres dos jornalistas”, 2013), uma objeção recorrente
dirigida ao regulador dos media consiste em discutir a sua
competência para se pronunciar sobre questões referentes
aos comportamentos dos jornalistas, as quais, segundo os
defensores desta perspetiva, deveriam ser decididas pela
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) ou
por qualquer outra instância de índole autorregulatória. 

Por outro lado, como observa Carlos Camponez
(“Deontologia do Jornalismo. A autorregulação frustrada
dos jornalistas portugueses (1974-2007)”, 2011, p. 312), a
sobreposição de competências entre ERC, CCPJ e Conselho
Deontológico do Sindicato dos Jornalistas – sem nada que
delimite as respetivas áreas de intervenção no plano da
deontologia ou o que deve ser objeto de regulação, co-regu-
lação e autorregulação – comporta o risco de provocar “uma
disparidade de decisões, descredibilizando o sistema”.

A reflexão que aqui se propõe justifica-se por três
ordens principais de razões: i) os fundamentos da ação da
ERC e o que particulariza a sua atuação; ii) a sua natureza
como organismo de hétero-regulação; iii) a articulação

com outros organismos que atuam neste domínio, nome-
adamente, a CCPJ e o Conselho Deontológico, e a possível
justaposição destas distintas abordagens regulatórias.

ATIVIDADE DELIBERATÓRIA: O QUE MUDOU
Começa por mapear-se a atividade regulatória de 2019
neste domínio, atualizando-se o estudo exploratório efe-
tuado em 2011. Na seleção, foram englobadas deliberaçõ-
es em que estiveram em causa denúncias contra artigos de
opinião, programas de comentário da responsabilidade
das direções de informação e comentários online de leito-
res. Ainda que não sendo da autoria de jornalistas, encon-
tram-se sob a alçada das direções editoriais dos órgãos de
comunicação social. Foram excluídos os recursos para
exercício de direito de resposta (9% das deliberações em
2019) e as queixas relacionadas com direitos dos jornalis-
tas (1,7%). Também não foram incluídas as situações res-
pondidas através de ofícios ou informações, que circulam
exclusivamente entre as partes envolvidas e não são, por
regra, publicitadas.

Assim, em 2019, o Conselho Regulador aprovou 115
deliberações sobre matérias afins à regulação de conteú-
dos jornalísticos, além de uma diretiva (Diretiva 2019/1,
sobre a cobertura informativa de situações de violência
doméstica). Considerando que, neste ano, foram adotadas
350 deliberações, o peso dos processos sobre conteúdos
jornalísticos na atividade deliberatória foi de 33%. 

ANÁLISE 2 Comissão da Carteira
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Em comparação com a análise efetuada anteriormente
(“A intervenção da ERC e os deveres dos jornalistas”),
regista-se um aumento do número de processos incidindo
sobre esta temática. Em 2011, foram identificadas 40 delibe-
rações entre 327 aprovadas pelo Conselho Regulador, o
que se traduz em 12%. A magnitude do recurso à interven-
ção da ERC por parte de cidadãos e instituições, na quali-
dade de queixosos (que se constituem como partes legíti-
mas porque visadas nas peças criticadas) ou de participan-
tes (sem envolvimento direto), indica preocupação social
com a qualidade da informação publicada e a perceção de
falhas ao nível da salvaguarda da proteção de direitos,
liberdades e garantias e da garantia do rigor informativo.

O processo com maior número de denúncias em 2019 –
mais de 700 – foi motivado pela reportagem “Grupo secre-
to quer ‘curar’ homossexuais”, da autoria de Ana Leal,
difundida pela TVI em janeiro de 2019 (Deliberação
ERC/2019/153). 

Numa distribuição por meios, uma das novidades con-
siste no aumento da televisão (46% das deliberações) e na
preponderância do online (25%), seja relativo a edições
digitais de legacy media, seja a projetos editoriais nativos
digitais (ver gráfico 1). A televisão continua a ser o médium
dominante, não obstante as rápidas transformações provo-
cadas pelo impacto da tecnologia e da digitalização.

A RTP (com os seus vários canais) foi o operador televi-
sivo que, em 2019, concentrou maior número de
queixas/participações, não muito longe da TVI (ver gráfico
2). O mesmo sucedeu com o Jornal de Notícias, Correio da
Manhã e Público no segmento da imprensa (gráfico 3) e o
Diário de Notícias, Correio da Manhã, Observador e SIC Notícias
no online (gráfico 4). As únicas queixas recebidas contra a
rádio tiveram como destinatárias a Antena 1 e a TSF.

As problemáticas que suscitaram as denúncias concen-
traram-se em duas: rigor informativo e direitos de persona-
lidade (ver tabela 1). Nos casos sobre falta de rigor informa-
tivo, são apontadas fragilidades várias aos conteúdos visa-
dos: publicação de factos sem correspondência com a reali-
dade; ausência de “contraditório”; insuficiente diversifica-
ção ou inexistência de fontes de informação; não identifica-
ção de fontes; não correspondência entre títulos/teasers e
“corpo” das notícias; confusão entre factos e opiniões. 

É importante notar que, na verificação do rigor infor-
mativo, a ERC não afere a verdade factual ou material das
notícias, mas aprecia o cumprimento “de todos os proce-
dimentos necessários à sua concretização. (…) O dever de
verificação do que é noticiado não corresponde à sua com-
provação judicial, mas apenas ao respeito pelas legis artis
aplicáveis à comunicação social” (Cfr. Deliberação
ERC/2019/25).

Em comparação com 2011, o online fez emergir ou
intensificar problemáticas de regulação dos conteúdos jor-
nalísticos, a começar pela existência de meios não regista-
dos na ERC, dos quais se desconhece a propriedade, o pro-
jeto e os responsáveis editoriais e que se constituem como
potenciais veículos de desinformação. Timidamente, tam-

bém se vai suscitando o nível de responsabilidade editorial
de plataformas como a Facebook, onde vários órgãos de
comunicação social nacionais possuem páginas. 

Um conjunto não despiciendo de processos relaciona-
se com matérias de discriminação e incitamento ao ódio
(corresponde a perto de 10% desta seleção de deliberaçõ-
es). Dentro dos vetores de putativa discriminação, surgi-
ram novas questões, como a identidade de género.

Cerca de 33% dos processos resultaram em arquiva-
mento, sem mais. Porém, numa parte significativa das
deliberações, ainda que não se dando como demonstradas
violações aos limites normativos aplicáveis, ou apenas se
considerando as queixas parcialmente procedentes,
fazem-se advertências no sentido da garantia de confor-
midade com as normas e as boas práticas jornalísticas. 

Apenas num grupo restrito de decisões o Conselho
Regulador adotou medidas mais pesadas, que passaram,
em primeiro lugar, pela abertura de processos contraorde-
nacionais, com vista ao pagamento de uma coima. As
penalizações incluem ainda a publicação obrigatória de
recomendações pelo órgão de comunicação social e a pon-
deração do comportamento sancionado em futuras ava-
liações de licenças. A deteção de indícios criminais é enca-
minhada para averiguação ao Ministério Público. 

O QUE DISTINGUE A ATUAÇÃO DA ERC
ERC, CCPJ e Conselho Deontológico distinguem-se em
múltiplas vertentes – figurino institucional, âmbito de
intervenção, missão e competências, documentos de refe-

25a45.qxd  31-12-2014  8:18  Page 35



36|Mai/Out 2020|JJ

rência e modelo sancionatório. Como já aflorado, inte-
gram, com diferentes orientações, o ecossistema de regu-
lação, conceito aqui entendido numa aceção ampla como
“a enunciação e ativação das modalidades práticas de
prossecução e acompanhamento da liberdade de expres-
são e da liberdade de imprensa – e não como a sua pura,
ou mais ou menos arbitrária, restrição” (Joaquim Fidalgo,
“O Lugar da ética e da auto-regulação na identidade pro-
fissional dos jornalistas”, 2009, p. 326). 

As três instâncias podem tratar (e tratam amiúde) os
mesmos casos críticos, a partir do seu posicionamento, se
se considerarem legítimas para tal, ao abrigo das suas atri-
buições e competências. A atuação de cada instância é
autónoma e não fica inibida perante o conhecimento de
que outra entidade está a analisar a mesma situação pro-
blemática. Paralelamente, uma queixa submetida a estas
entidades pode também, em certas circunstâncias, correr
termos em tribunal. Podem, é certo, não coincidir na apre-
ciação final.

Numa visão mais parcelar e centrada na ERC, é indis-
pensável que sejam perfeitamente identificáveis as situa-
ções em que o regulador dos media atua quando está em
causa a correspondência aos valores e princípios éticos e
legais basilares da atividade jornalística. 

A legitimidade da intervenção da Entidade Reguladora
funda-se no princípio da legalidade. A hétero-regulação
pressupõe que os media prestam contas a partir “das
regras formais impostas pela lei ou por outros documen-

tos regulamentadores do setor, preocupando-se sobretu-
do com a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos e
com a proteção dos ‘bens públicos’ essenciais à vida em
sociedade, bem como com o cumprimento de certas obri-
gações assumidas pelos media” (Fidalgo, ibidem, p. 321).

É a própria Constituição que, na área da comunicação
social, consagra um modelo de hétero-regulação pública
independente, prevendo o estabelecimento de uma “enti-
dade administrativa independente” (artigo 39.º). A esta
compete assegurar o direito à informação e à liberdade de
imprensa, bem como o respeito pelos direitos, liberdades
e garantias e pelas normas reguladoras da atividade de
comunicação social. 

Na sua génese jurídica, a ERC é uma pessoa coletiva de
direito público, que exerce poderes de regulação e de
supervisão. Constitui um dos objetivos de regulação (arti-
go 7.º, alínea d) dos seus Estatutos, aprovados pela Lei n.º
53/2005, de 8 de novembro) assegurar que a informação
fornecida pelos órgãos de comunicação social se pauta por
critérios de exigência e rigor jornalísticos, efetivando a sua
responsabilidade editorial perante o público em geral,
caso se mostrem violados os princípios e regras legais apli-
cáveis. Compete ainda ao Conselho Regulador (artigo
24.º, n.º 3, alínea b) dos Estatutos) fazer respeitar os prin-
cípios e limites legais aos conteúdos difundidos pelas enti-
dades que prosseguem atividades de comunicação social,
designadamente, em matéria de rigor informativo e de
proteção dos direitos, liberdades e garantias pessoais.

ANÁLISE 2 Comissão da Carteira
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Quando se convocam os “princípios e limites legais”,
pensa-se, no imediato, nos limites à liberdade de impren-
sa consagrados no artigo 3.º da Lei de Imprensa, nos limi-
tes à liberdade de programação televisiva previstos no
artigo 27.º da Lei da Televisão ou nos deveres enunciados
no artigo 14.º do Estatuto do Jornalista. 

Por conseguinte, em virtude do seu enquadramento
jurídico, a ERC não tem como não intervir em casos com
incidência nos deveres dos jornalistas. João Miranda e
Carlos Camponez (“As temáticas da regulação do jornalis-
mo português: análise às deliberações da AACS e ERC”,
2017, p. 215) aduzem outro argumento: a “tendência de
intromissão do regulador no domínio ético-profissional
resulta, e tenderá a resultar, inevitável, em face da apro-
priação do normativo deontológico pela lei e do constan-
te alargamento do campo de intervenção e competências
da regulação estatal”.

À luz das suas atribuições e competências, essa inter-
venção particulariza-se ao corresponder aos objetivos de
i) salvaguardar os direitos pessoais dos visados nas “notí-
cias” que estes consideram terem sido ofendidos; ii) prote-
ger direitos e princípios que, deste modo, se efetivam não
apenas numa dimensão subjetiva, mas também objetiva (a
accountability dos media perante preceitos constitucionais e
legais); iii) fornecer uma visão mais ampla das consequên-
cias para a atividade jornalística e para o setor dos media
do não cumprimento dos deveres profissionais.

Um traço distintivo fundamental prende-se com o

objeto da atuação regulatória. Compõem o leque de regu-
lados da ERC pessoas singulares ou coletivas que prossi-
gam atividades de comunicação social (artigo 6.º dos
Estatutos) e não os jornalistas individuais. Em várias deci-
sões, a ERC afastou liminarmente a sindicância das con-
dutas individuais dos jornalistas no plano deontológico,
justificando que o escrutínio, em sede disciplinar, da vio-
lação dos deveres por estes profissionais constitui uma
atribuição da Comissão da Carteira. 

A esta delimitação subjaz o entendimento de que o
poder editorial constitui um exercício coletivo e implica
uma cadeia hierarquizada de decisões, não surgindo des-
ligado do enquadramento da redação numa estrutura
proprietária que, a montante, define posicionamentos e
objetivos não indiferentes ao trabalho dos jornalistas indi-
viduais.

Ainda que seja identificado por alguns autores como
entidade de autorregulação, a Comissão da Carteira, orga-
nismo independente de direito público, revela, na verda-
de, um caráter híbrido, atendendo à sua composição e ao
facto de a sua criação não ser espontânea mas “induzida
por via legal” (Alberto Arons de Carvalho, António
Monteiro Cardoso e João Pedro Figueiredo, “Direito da
Comunicação Social”, 2012). 

Tendo sido estabelecida uma Secção Disciplinar na
CCPJ em 2007, por força da revisão do Estatuto do
Jornalista, pode afirmar-se que o modelo de atuação no
campo disciplinar está plenamente regulamentado, por
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via legal, bem como se encontram tipificadas as situações
em que a Comissão da Carteira pode intervir. Incumbe-lhe
verificar, através daquela secção própria, o cumprimento
dos deveres plasmados no n.º 2 do artigo 14.º do Estatuto
do Jornalista, cuja eventual violação é analisada na esfera
disciplinar. Os deveres tipificados no n.º 1 daquele artigo,
tidos como “fundamentais”, encontram-se subtraídos à
tutela disciplinar.

Apenas o Conselho Deontológico do Sindicato dos
Jornalistas é pura emanação de uma orientação autorre-
gulatória, tendo como referente o Código Deontológico.
A sua ação não obedece a formalismos estritos: os parece-
res incidem sobre práticas concretas ora dos meios de
comunicação, ora dos jornalistas; este órgão age ora
mediante solicitação externa, ora por iniciativa própria.
As “sanções” são predominantemente de ordem moral e
têm um alcance sobre a classe, independentemente da

qualidade de sindicalizado. 
Se a intervenção da ERC,

na sua autonomia e especifi-
cidade, deve ser clara, identi-
ficável e sensível, considera-
se fundamental a articulação
com as outras instâncias do
ecossistema da regulação.
Anteriormente, caracterizá-
mos o diálogo entre as três
instituições como “discreto e
de geometria variável”. 

Em 2019, uma dezena de
deliberações da ERC sobre
deveres dos jornalistas foi
encaminhada, para os efeitos
tidos por convenientes, para
a CCPJ (ler tabela 2). Além
disso, em várias deliberações
são referidas as competên-
cias deste organismo, o que
representa uma maior pro-
cura de coordenação, delimi-
tação e clarificação de esferas
de competência sobre a con-
formidade com as normas
da atividade jornalística. 

A doutrina ou tomadas de
posição destas instâncias
sobre casos concretos, quan-
do disponíveis, são invoca-
das na fundamentação de
deliberações da ERC, como
sucedeu com a apreciação de
uma reportagem da TVI em
que foram expostos os filhos
menores de Manuel Maria
Carrilho e Bárbara Gui-

marães (Deliberação ERC/2019/332).
O que à primeira vista poderá afigurar-se como uma

fragmentação conducente à descredibilização do sistema
de regulação faz, a nosso ver, sentido, se relevarmos as
mencionadas diferenças dos enquadramentos legais e ins-
titucionais dos vários organismos que o integram. Sendo a
imprensa em sentido lato uma instituição social, o desres-
peito pelas normas éticas e deontológicas comporta um
efeito sistémico sobre a credibilidade dos jornalistas e dos
media noticiosos. Como se advoga na Deliberação
4/CONT-I/2011 (Sporting vs. Record), “o desrespeito por
estes princípios básicos da atividade jornalística (…)
menoriza o trabalho do jornalista, subestima a inteligência
do leitor e lesa as pessoas que são objeto da notícia, ferin-
do gravemente o capital de credibilidade que o órgão de
comunicação social logrou granjear, o qual constitui o seu
bem mais precioso”.

ANÁLISE 2 Comissão da Carteira
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ENTREVISTA LEONETE BOTELHO

“NÃO QUEREMOS SER
DEMASIADO PRESENTES”
A primeira mulher a presidir à Comissão da Carteira Profissional de
Jornalista revela a sua experiência de pouco mais de um ano em
funções e pronuncia-se sobre o papel da entidade. “Não temos
capacidade para andar como polícia a ver à lupa o que cada jornal,
jornalinho, televisão, televisãozinha ou qualquer outro meio fazem”,
adverte. Registo de interesses: o entrevistador integrou a CCPJ
durante dez anos, até 2018, como membro eleito.

Paulo Martins (texto) José Frade (fotografia)

Pela primeira vez, a CCPJ é liderada por uma mulher,

jornalista no ativo. Como encaraste esse desafio?

Para ser franca, primeiro com medo. Mas como um
desafio, sim. E, independentemente de ser eu, como uma
reparação daquilo que deve existir, no Jornalismo como
em todas as profissões: um órgão responsável pelos
títulos profissionais e pela ética e deontologia, uma
autorregulação verdadeira. Não estou a discutir a
natureza do órgão. Não quero entrar nessa discussão,
que neste momento é absolutamente estéril. Mais
importante é o que é que se faz e como se faz. E aquilo
que os jornalistas querem que se faça. Portanto, é um
desafio. Foi reparada a ideia de que em Portugal havia
autorregulação na comunicação social, mas que os dois
órgãos que fiscalizam são externos e não estão imersos
no que dia a dia da profissão. Não foi um processo
completamente pacífico. Houve algumas reações que eu
diria um pouco corporativas, no sentido de tentarem
uma inversão nessa decisão, mas com diálogo e bastante
compreensão penso que se alguém se sentia ameaçado
deixou de sentir.
Ainda falta à CCPJ ganhar visibilidade, não apenas no
interior do grupo profissional, mas junto do público.
Também tens essa sensação?
Nós também sentimos essa necessidade [de ganhar
visibilidade] e achámos que deveria ser uma das nossas
maneiras de atuar. De qualquer forma, estamos
obrigados ao sigilo e logo no início do mandato

questionámos a Comissão Nacional de Proteção de
Dados sobre a possibilidade de divulgar a abertura de
processos disciplinares. O parecer foi claro: só seria
possível divulgar numa fase posterior ao trânsito em
julgado. Não precisamos que as decisões transitem em
julgado – inclusive, estamos obrigados à divulgação –
mas o dever de sigilo obriga-nos a proteger os nomes de
quem tem processos. Penso que esse era um dos vetores
que os jornalistas mais queriam. Queriam perceber que
havia uma CCPJ atuante.
A comissão tem poder para tomar a iniciativa de

desencadear processos.

Claro! Só não tem para a divulgar, para tornar pública
em fases precoces dos processos. Se abrirmos um
processo que mediaticamente teria bastante impacto –
abrimos vários – e o divulgássemos antes de o concluir,
estaríamos a violar esses direitos. Não é falta de
transparência. Nós temos obrigação de os divulgar
quantitativamente, mas também de proteger a presunção
da inocência. Não tivemos, até ao momento, nenhuma
decisão que mediaticamente fosse sobremaneira
importante para a divulgar. Outro vetor é a perceção
pública do que é a comissão e qual o seu papel. Temos
assumido uma posição diferente das últimas
composições da CCPJ nessa matéria. Temos emitido
comunicados sobre assuntos prementes e, no fim do
primeiro ano de mandato, divulgámos um relatório
exaustivo sobre a nossa atividade. Em relação ao
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posicionamento político-jornalístico da CCPJ, digamos
assim, nós não queremos ser demasiado presentes. Não
somos o sindicato, não temos de nos pronunciar sobre
todas as questões que dizem respeito aos jornalistas e ao
Jornalismo. Queremos guardar a nossa intervenção para
momentos mais marcantes e, assim, fazer a diferença.
Sentes que os jornalistas ainda confundem o Estatuto com

o Código Deontológico?

Todos os dias. Os jornalistas
confundem o estatuto com o código,
os tribunais confundem, na medida
em que os colocam praticamente ao
mesmo nível, as entidades
confundem, as polícias confundem,
os políticos confundem. É claro que o
essencial dos deveres que estão no
Estatuto do Jornalista já estava no
Código Deontológico, mas as
consequências pela infração às
normas são diferentes. E é preciso
que as pessoas compreendam a
capacidade de atuação da CCPJ,
inclusive no domínio dos deveres
jornalísticos. Não temos capacidade
para intervir sobre todos os que
constam do artigo 14 do estatuto.
Isso leva-me a outra pergunta: a CCPJ

criou um grupo de trabalho para

propor a revisão legislativa, pegando

no que estava em curso no anterior

mandato. Em que pé está esse

processo?

Tenho de dizer que este primeiro ano
foi, para mim e para a equipa, de
aprendizagem e de estudo. Tivemos
de estudar muito para compreender o alcance das
questões que por aqui passam. Agora que já temos a
convicção de qual é o caminho que queremos seguir,
percebemos que o grupo de alterações legislativas terá de
rever o trabalho anterior. Constatámos que a mudança das
leis relativas à comunicação social de que precisamos tem
de ser mais profunda do que uma mera revisão do que
existe. Há temas que as leis não contemplam. Por exemplo,
o não incitamento ao ódio não está entre os deveres
deontológicos previstos no Estatuto do Jornalista, sujeito a
uma punição. Ou a questão da classificação de publicações,
área em que temos trabalhado afincadamente, mas em que
não podemos intervir sozinhos – não temos capacidade,
nem competência. É uma questão muito importante nesta
época de fake news, em que nos aparecem com frequência
pedidos de títulos de equiparados para diretores,
supostamente, de órgãos que não são jornalísticos. Temos
aqui um caminho a traçar e a seguir…
…Em articulação com a Entidade Reguladora para a

Comunicação Social (ERC).

Naturalmente. Por isso já reunimos com a ERC, com
grande parte das instituições com quem temos de
trabalhar e com a tutela. A reunião preparatória com a
ERC sobre esse assunto foi em novembro. Depois, a ERC
teve outra reunião com o Sindicato dos Jornalistas e
emitiram um documento, ao qual nos associámos,
defendendo a urgente revisão da classificação das

publicações. Íamos fazer um
trabalho conjunto quando veio a
pandemia, pelo que está em stand
by, mas para nós é absolutamente
fundamental. A revisão legislativa
tem de abranger outros temas. 
Persiste a ideia entre os jornalistas

de que a CCPJ deveria criar uma

espécie de polícia das

incompatibilidades, preparada para

fiscalizar tudo e mais alguma coisa.

Isso, evidentemente, não é possível.

Como lidam com essa crítica?

As pessoas não têm noção de que a
CCPJ é uma estrutura com cinco
funcionários, um plenário que reúne
de dois em dois meses com nove
pessoas, e um secretariado com três,
que reúne semanalmente. Muitos
jornalistas não sabem, mas não há
remuneração para estes cargos, não
há dispensa de serviço. A
acumulação com a atividade
profissional tem de ser feita e o
espírito de missão é que nos tem de
mover. Não temos capacidade para
andar como polícia a ver à lupa o
que cada jornal, jornalinho,

televisão, televisãozinha ou qualquer outro meio fazem.
Adquirimos a assinatura de vários órgãos de
comunicação e procuramos ser mais sensíveis a todas as
informações que nos são transmitidas sobre esses
assuntos. Sermos todos jornalistas a lidar com estes
assuntos traz-nos outra imersão na realidade. Sabemos
exatamente do que estamos a falar. Outro ponto em
relação às incompatibilidades é a insuficiência da lei. A
insuficiência e a desadequação.
As multas que não são pagas…

Já nem falo das multas! Falo, a montante, da própria
caracterização das infrações. Há formulações
completamente desatualizadas. Prendem-se, por
exemplo, com modos mais difusos de comunicação
política, feita muitas vezes por jornalistas fora ou em
simultâneo com a sua atividade jornalística. Temos
optado por uma estratégia que consiste em, antes de
abrir um processo de contra-ordenação por questões de
incompatibilidades, questionar o visado, de forma
relativamente exaustiva, para perceber se se justifica o
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"Não somos o sindicato,
não temos de nos
pronunciar sobre todas
as questões que dizem
respeito aos jornalistas e
ao Jornalismo. Queremos
guardar a nossa
intervenção para
momentos mais
marcantes e, assim,
fazer a diferença"

"Há dezenas ou centenas
de órgãos de
comunicação que não
têm um jornalista. Em
cumprimento estrito da
lei, é dada carteira de
equiparado a diretores,
que contratam
colaboradores, os quais
de seguida pedem
carteira de colaborador"

25a45.qxd  31-12-2014  8:20  Page 42



JJ|Mai/Out 2020|43

processo, que tem sanções pesadas e pode até chegar à
cassação da carteira. Não deixamos de abrir processos.
Ainda não há neste mandato processos que tenham
redundado em punição, mas estão em curso vários.
Vocês têm uma responsabilidade, que não é só da CCPJ, é

também da sociedade, de combater a ideia de que qualquer

pessoa pode ser jornalista. Eu não posso ser arquiteto,

engenheiro ou médico, mas qualquer um

pode apresentar-se como jornalista. Como

projetam contrariar esta perceção? Os

jornalistas têm uma carteira profissional,

que exprime direitos e deveres…

Essa é uma questão em que também a lei
nos dificulta.  Qualquer pessoa pode abrir
um meio de comunicação, cumprindo os
requisitos e inscrevendo-o na ERC, mas a
lei diz que o diretor de uma publicação
registada na ERC deve ter carteira de
equiparado a jornalista. Ora o que acontece
hoje é que há dezenas ou centenas de
órgãos de comunicação social que não têm
um jornalista. Em cumprimento estrito da
lei, é dada carteira de equiparado a
diretores, que contratam colaboradores, os
quais de seguida pedem carteira de
colaborador. Há quem saiba aproveitar
estas porosidades. Não é segredo –  o
próprio autor do processo o divulgou – que
o diretor do site Notícias Viriato interpôs
uma providência cautelar contra a CCPJ
[entretanto indeferida pelo tribunal],
porque recusámos atribuir-lhe a carteira de equiparado. É
uma discussão que vai ter de ser substantiva. Já está a ser,
porque se olhássemos estritamente para a lei a CCPJ seria
uma espécie de notário. Qualquer pessoa que registasse
um órgão de comunicação social na ERC chegava aqui e
nós confirmávamos que tem o registo, passávamos a
carteira e… vão à vossa vida, façam órgãos jornalísticos
sem um único jornalista. Isto não é possível!
Carece de clarificação legal ou de um maior grau de

exigência, portanto.

Temos de clarificar. Isto está relacionado diretamente
com a questão anterior da classificação das publicações
periódicas. Temos de criar uma diferença clara, na lei e
na prática, entre o que é um órgão jornalístico e o que
não é. Hoje, toda a gente produz informação, tudo é
informação. Os requisitos estão na lei: redigir um
estatuto editorial, ter sede social, capital social e diretor
são suficientes para fazer Jornalismo. Para se ser
jornalista, é preciso não uma licenciatura, mas
preparação, imersão numa redação, nas práticas, no
quotidiano, na exigência, como estagiário. Mas estamos a
atribuir o poder de diretor de uma publicação jornalística
a quem não tem nenhuma preparação.
Um apresentador de programas de entretenimento tem um

microfone e diz que faz reportagem. Quem está em casa,

acha que é jornalista. Como combater esta perceção?

Penso que há um mínimo de literacia mediática entre a
população, que consegue distinguir qual é o espaço de
opinião dentro do telejornal, qual é o espaço lúdico, qual
é, até, o espaço de comédia, como algumas rubricas de
humor. As pessoas compreendem que nos programas da

manhã são feitas entrevistas –
aquele género é uma
entrevista, é pergunta-resposta
– que não são jornalísticas.
Como também há publi-
reportagens, que são
reportagens na forma, mas
devem serem apresentadas
como publi-reportagem,
conteúdo patrocinado ou
alguma indicação que esclareça
que aquele trabalho foi feito ao
serviço de um interesse não
jornalístico. Esta transparência
é fundamental.
A vossa primeira recomendação

foi precisamente sobre

conteúdos patrocinados.

Sentiram que é a principal

questão neste momento?

Era a principal questão há um
ano atrás. Continua a ser uma
questão, numa época de crise
económica, e ainda se torna

mais premente, porque os órgãos de comunicação
social vão procurar outros meios de financiamento
para sobreviverem, vão arriscar nesses terrenos
movediços da publicidade. Pedimos ao Obercom que
fizesse um estudo sobre isso e emitissem algumas
recomendações que, ao nível da autorregulação ou da
hétero-regulação, permitam aos jornalistas, aos
diretores e aos decisores políticos, se quiserem,
intervir. Também temos de introduzir nas nossas
propostas de alterações legislativas algumas linhas
vermelhas acerca do que pode e não pode ser feito.
Publicidade está historicamente associada à imprensa;
a separação entre conteúdo jornalístico e conteúdo
publicitário é que se atenuou. E atenuou-se por força
da publicidade, que percebeu que a melhor forma de
ganhar valor é através da credibilidade dada pelo selo
do Jornalismo.
Consideras que essa mistura pode ser cada vez mais

perniciosa?

Estou convencida de que é um terreno que vai continuar
a merecer todas as atenções e que exige intervenção. Na
conferência que o sindicato organizou sobre
financiamento da comunicação social, apelei aos
diretores que se preocupassem com esta questão e

"Temos de introduzir nas
nossas propostas de
alterações legislativas
algumas linhas vermelhas
acerca do que pode e
não pode ser feito [em
matéria de separação
entre conteúdo
jornalístico e conteúdo
publicitário]"

"Há um principio prévio
que tem de estar na
cabeça de todos nós,
jornalistas: a
autorregulação, a mais
íntima, tem de ser feita
em cada caso concreto
e em cada momento"
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estabelecessem algum tipo de autorregulação. Pelo
menos, fiz o desafio.
Devo concluir, portanto, que concordas com uma das

questões suscitadas pelo Obercom, de que o regulador

não pode ignorar a dimensão de sustentabilidade

financeira das empresas.

Não pode, não pode. Eu comecei no Diário de Coimbra e
aprendi logo ali que havia conteúdos publicitários. Havia
suplementos que tinham conteúdos jornalísticos e
conteúdos publicitários, mas a separação era sempre
clara. Se se fazia uma entrevista a um presidente de
Câmara sobre as festas da cidade, era jornalística. Não
era paga. Paga era a publicidade que entrava no
suplemento.
Havia separação clara e hoje há cada vez menos…

A publicidade é, obviamente, uma das duas grandes
fontes de financiamento do Jornalismo. Vamos ver como
isto evolui, mas vai continuar a ser. A atenção a essas
situações vai ter de ser permanente e, de alguma forma,
vertida na lei.
O que queres dizer com isso?

Há linhas vermelhas que deverão ser tidas em conta. O
Estatuto do Jornalista é uma lei que teve a última
atualização há 13 anos e esta realidade mudou muito. É
preciso algum cuidado.
Sobretudo no domínio da transparência. 

Da transparência e das incompatibilidades.
De que produto estamos a falar? De conteúdos

patrocinados ou daquilo que é de alguma forma financiado

por entidades externas?

Há uma linha vermelha absoluta, na minha opinião
pessoal, que penso ser também da maior parte dos
membros da CCPJ. Se o tema, a orientação e a forma de
apresentação de um conteúdo estão a cargo do meio de
comunicação social, é uma coisa. Se estão a cargo da
empresa que paga por isso, ou pela publicidade que está
envolvida, é outra.
E isso o público tem de saber.

Isso o público tem de saber. Se a forma de apresentação
for determinada pela entidade promotora ou se o
conteúdo for a pedido dela, não pode ser feito por
jornalistas. Pode ser um conteúdo do meio de
comunicação, um conteúdo pago, mas não pode ser
produzido por jornalistas. Para ser produzido por
jornalistas, tem de estar garantida a isenção, a
independência e o não-condicionamento na realização
do trabalho.
A lei atual é insuficiente para travar eventuais

ultrapassagens da “linha vermelha”?

É insuficiente e nunca será suficiente, porque há um
principio prévio que tem de estar na cabeça de todos
nós, jornalistas: a autorregulação, a mais íntima, tem de
ser feita em cada caso concreto e em cada momento.
A lei admite que o jornalista recuse a execução de

trabalhos não provenientes da área editorial.

A cláusula de consciência está prevista no estatuto. Não é
suficientemente usada, como aliás um estudo revelado
no congresso demonstrou. Pode ser mais usada. E além
da cláusula de consciência, há a questão da
incompatibilidade.
Passando à vertente disciplinar da CCPJ. Este período na

presidência levou-te a concluir que há mais necessidade de

intervenção oficiosa da comissão neste domínio ou nem

por isso?

Não tenho elementos comparativos para te responder.
Não sei se havia mais queixas antes, porque o que está
nas estatísticas é apenas o fim de um processo. Nós
temos aberto bastantes procedimentos disciplinares…
Por iniciativa da própria comissão?

Por iniciativa da comissão e por queixas. Mas fazemos
uma instrução prévia, fazemos perguntas sempre que
surge uma questão que não é óbvia, para que não haja
excesso de penalização ou sentimento de perseguição,
porque não é essa a nossa missão. Ao fazermos
perguntas, também transmitimos alguma informação.
É uma perspetiva mais pedagógica…

Sim, que pode por si própria resolver alguns problemas.
Penso que é esse um dos caminhos. Como sabes, a
Secção Disciplinar funciona autonomamente. O
Secretariado abre os processos, mas toda a tramitação é
feita sem a sua intervenção – só a jusante, se houver
recurso para o plenário. No Secretariado, perdemos um
pouco o rumo que esses processos levam.
Falavas das eventuais insuficiências da lei em matéria do

elenco de deveres. Uma delas foi suscitada no primeiro

caso apreciado pela CCPJ, quando passou a ter essa

competência. Tinha a ver com conflitos de interesse, com o

facto de um órgão de comunicação publicar notícias para

promover uma campanha contra uma entidade, em proveito

próprio. Nisso, a lei é omissa.

Completamente.
O código refere que o jornalista não pode tratar matérias

em que tenha interesse, mas a lei é omissa. Essa lacuna

também tem de ser colmatada?

Quanto falas em conflitos de interesse, referes-te a
situações concretas – por exemplo, militantes de partidos
que são jornalistas?
Não, falo do tratamento de matérias em que tenham

diretamente interesse. 

Isso está no código. 
Códigos de outros países detalham imenso estas

questões. Por exemplo: um jornalista não pode deter

ações da empresa que aborda noticiosamente. Cá, não

existe essa preocupação.

Há aqui planos um bocadinho contraditórios. Já ouvi
muitos deputados defenderem que os jornalistas deveriam
ter um registo de interesses, a exemplo do que têm os
próprios deputados, os órgãos de soberania, os tribunais e
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os altos cargos públicos. Confesso que isso me faz imensa
impressão. Só quem não conhece a realidade dos
jornalistas é que poderá achar que, em geral, são pessoas
com posses e interesses. Claro que há sempre exceções,
mas tenho muita dificuldade em ver um registo de
interesses ao nível dos que são feitos
para os órgãos de soberania. Penso
que não seria necessário introduzir a
questão na lei, mas dentro de cada
órgão de comunicação deveria haver
um registo de interesses dos
jornalistas. Ao nível da
autorregulação, talvez fosse melhor,
mas esta é uma opinião minha. Essa
matéria não foi discutida no âmbito
desta equipa da CCPJ.
A intervenção disciplinar da CCPJ

pode ser solicitada pelos conselhos

de redação (CR). Neste mandato, já

ocorreu algum caso dessa natureza?

Nos dez anos anteriores, não.

Não. Há dois problemas, pelo
menos, aí. Primeiro, os conselhos de
redação são um animal em vias de
extinção: há cada vez menos, são
cada vez menos proactivos. A época
áurea dos provedores do leitor
desapareceu. Portanto, há algum
retrocesso na capacidade
autorregulatória dos órgãos de
comunicação e isso prejudica a sua
credibilidade e a confiança do
público. O outro ponto é que o que
nos aconteceu em concreto, num
caso: sermos nós a perguntar ao
conselho de redação…
Estamos a falar do caso Flor

Pedroso.

Sim, tornou-se público. Na
sequência de notícias de que tinham
sido violados deveres deontológicos
e éticos por parte da direção da RTP,
questionámos sobre quais eram os
deveres em causa – porque não
eram claros, nem nas notícias, nem no comunicado do
CR – e pedimos que nos transmitissem todos os indícios.
O que houve foi um recuo por parte do conselho de
redação, que veio dizer que não tinha indícios da
violação de qualquer dever deontológico previsto na lei e
sindicável.
Consideraram essa posição suficiente para não se abrir um

processo disciplinar?

Considerámos suficiente, na medida em que também
não encontrámos indícios públicos da violação dos
deveres que nos compete sindicar.

Na altura, colocou-se a questão: por que é que a CCPJ não

torna pública a informação de que não há indícios?

Porque isso abriria um precedente que nós não
gostaríamos que fosse aberto. Assim como não devemos
divulgar os casos em que abrimos um processo

disciplinar, também não temos de
divulgar que não abrimos. A minha
opinião – está em ata, disse-o em
plenário da CCPJ – é que toda a
situação da RTP me incomodou
bastante. Prejudicou a imagem do
Jornalismo, porque os jornalistas
não fizeram bem o seu trabalho –
nem os que escreveram notícias,
nem os que estiveram envolvidos
no processo, porque não apuraram
em concreto, não fizeram os
contraditórios necessários. Houve
uma falha generalizada de rigor e
de isenção dos jornalistas.
A CCPJ está a trabalhar em

cooperação com outras entidades?

Temos tido parcerias interessantes.
Noto que há da parte de muitas
estruturas – académicas, do

sindicato e de outros órgãos – uma
vontade genuína de melhorar o
panorama do Jornalismo em
Portugal. Se queremos fazer uma
revisão das leis que vai ser muito
difícil – será sempre penoso ver este
processo no Parlamento, digo eu, que
fui jornalista parlamentar durante
vários anos – temos de trabalhar em
conjunto, encontrar o máximo de
consenso possível para as questões
fundamentais e batermo-nos
conjuntamente por elas. 
Sentes que há hoje um ambiente mais

favorável a esse trabalho em conjunto?

Há muita qualidade em meios ativos,
em grupos de profissionais e
académicos, no sindicato e aqui. Há
muita gente com vontade de tentar

trilhar este caminho difícil, de melhorar as condições
objetivas da prática do jornalismo. Que não tem nada a
ver com questões laborais, obviamente.
Tem a ver com a democracia.

Exatamente. Tem a ver com qualidade da democracia.
Portugal está bem colocado nos rankings de democracia,
em grande parte porque são esporádicos os casos de abuso
de liberdade de imprensa. Mas há alguns sinais de que isso
está a mudar. Temos de estar muito atentos e não deixar
que o Jornalismo seja canibalizado por grupos de interesse
políticos e económicos, que são bastante poderosos.

"Perante queixas,
fazemos uma instrução
prévia, para que não haja
excesso de penalização
ou sentimento de
perseguição"

"Penso que não seria
necessário introduzir
a questão na lei, mas
dentro de cada órgão
de comunicação deveria
haver um registo
de interesses
dos jornalistas"
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